
 

 

ใบรับรองวิทยานิพนธ 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เพาะเล้ียงสัตวน้ํา) 
ปริญญา 

 
           สาขา          ภาควชิา 
 

เร่ือง  ผลของเบทาอีนตอสมดุลออสโมซิส องคประกอบของเลือดและระบบภูมิคุมกันของกุง
กุลาดํา (Penaeus monodon, Fabricius) จากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอม 

 
 The Effect of Betaine on Osmoregulation, Blood Components and Immune System of 

Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon, Fabricius) in a Environmental Change 
  

นามผูวิจัย นายสุทิน  สมบูรณ 
ไดพิจารณาเห็นชอบโดย 
ประธานกรรมการ    

 ( รองศาสตราจารยประทักษ  ตาบทิพยวรรณ, Doctorat de 3 cycle ) 
กรรมการ    

 ( รองศาสตราจารยอรพินท  จนิตสถาพร, วท.ด. ) 
กรรมการ    

 ( รองศาสตราจารยสงศรี  มหาสวัสดิ์, วท.ม. ) 
หัวหนาภาควิชา    

 ( ศาสตราจารยอุทัยรัตน  ณ นคร, Ph.D. ) 
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรับรองแลว 
           
(         ) 

                        คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
 

                                     วนัท่ี               เดือน                  พ.ศ.                   

รองศาสตราจารยกัญจนา  ธีระกุล, D.Agr. 

เพาะเล้ียงสัตวน้ํา เพาะเล้ียงสัตวน้ํา 



 

วิทยานิพนธ 
 

เร่ือง 
 

ผลของเบทาอีนตอสมดุลออสโมซิส องคประกอบของเลือดและระบบภูมิคุมกันของกุงกุลาดํา 
(Penaeus monodon, Fabricius) จากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอม 

 
The Effect of Betaine on Osmoregulation, Blood Components and Immune System of  

Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon, Fabricius) in a Environmental Change 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 

นายสุทิน  สมบูรณ 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอ 
 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เพื่อความสมบูรณแหงปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เพาะเล้ียงสัตวน้ํา) 

พ.ศ. 2552 



 

สุทิน  สมบูรณ  2552: ผลของเบทาอีนตอสมดุลออสโมซิส องคประกอบของเลือดและระบบ
ภูมิคุมกันของกุงกุลาดํา (Penaeus monodon, Fabricius) จากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม 
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  ประธานกรรมการท่ีปรึกษา: รองศาสตราจารยประทักษ               
ตาบทิพยวรรณ, Doctorat de 3 cycle.  98 หนา 
 
 
การศึกษาผลของการเสริมเบทาอีนในอาหารกุงกุลาดําตอสมดุลออสโมซีส องคประกอบของ

เลือด และระบบภูมิคุมกัน ทดลองในกุงกุลาดําขนาด 4 กรัม เลี้ยงดวยอาหารเสริมเบทาอีนในระดับ 1 
และ 2 เปอรเซ็นต อาหารทดลองมโีปรตีน 38 เปอรเซ็นต ไขมัน 6 เปอรเซ็นต และพลังงานท่ียอยได 
2,500 กิโลแคลอรี่ตอกโิลกรัม ระยะเวลา 3 เดอืน ผลการทดลองพบวากุงกุลาดําท่ีเลี้ยงดวยอาหารเสริมเบ
ทาอีน 1 และ 2 เปอรเซ็นต มีการเจริญเติบโตโดยนํ้าหนักและอัตรารอดสูงกวาอาหารไมเสริมเบทาอีน
(p<0.05)แตไมมีผลตอประสิทธิภาพการใชโปรตีนและอัตราแลกเนื้อ การเสริมเบทาอีนในอาหารไมมีผล
ตอการควบคุมระดับออสโมลาริต้ี ความเขมขนของอิออนตางๆ ในน้ําเลือด (โซเดียม โปแตสเซียม และ
คลอไรด) ปริมาณโปรตีนและน้ําตาลกลูโคสในนํ้าเลือด  แตอาหารเสริมเบทาอีน 1-2 เปอรเซ็นต  มีคา
ของการทํางานระบบภูมิคุมกันในนํ้าเลือด ไดแก ปริมาณของเม็ดเลอืดท้ังหมด การจับกนิสิ่งแปลกปลอม 
และความวองไวของเอนไซมฟนอลออกซิเดส สูงกวากุงท่ีเลี้ยงดวยอาหารไมเสริมเบทาอีน (p<0.05) 

 
การทดสอบความทนทานของกุงกุลาดําท่ีเลี้ยงดวยอาหารเสริมเบทาอีนตอการเปลี่ยนแปลง

ความเค็มของนํ้าจากปกติ (20 ppt) เปนน้ําความเค็มสูง (40 ppt) และคา pH จากปกติ (7.5-8.0) เปน 5.5 
พบวา กุงกุลาดําสามารถปรับตัวในน้ําไดดีมีอัตรารอดสูง หลังการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ําพบวากุง
กุลาดําสามารถควบคุมระดับออสโมลาริต้ี อิออนตางๆในนํ้าเลือดของกุงเพ่ิมข้ึนตามความเค็มของนํ้า แต
ปริมาณโปรตีน น้ําตาลกลูโคส และการทํางานของระบบภูมิคุมกันในนํ้าเลือดท่ีเลี้ยงดวยอาหารเสริมเบ
ทาอีน 1 และ 2 เปอรเซ็นต ลดลงนอยกวากุงท่ีเลี้ยงดวยอาหารไมเสริมเบทาอีน การเปลี่ยนแปลงของคา 
pH ตอการควบคุมระดับออสโมซีสและระบบภูมิคุมกันในน้ําเลือดกุงพบวามีคาคงท่ีไมตางจากสภาพ
ปกติ สวนความทนทานจากการเปลี่ยนแปลงความเค็มจากปกติเปนในนํ้าจืดทันที พบวากุงกุลาดําจะ
แสดงอาการออนแอ มีอัตราการตายสะสมสูง และตายหมดภายในช่ัวโมง 12 ผลการศึกษาแสดงใหเห็น
วาการเสริมสารเบทาอีน1 เปอรเซ็นต ในอาหารกุงกุลาดํา  เพียงพอตอความตองการตอการเจริญเติบโต 
การรักษาสมดุลระดับออสโมลาริต้ี ความเขมขนของอิออนตางๆในนํ้าเลือด ตลอดจนองคประกอบทาง
เคมี และควบคุมการทํางานของระบบภูมิคุมกันในนํ้าเลือดของกุงกุลาดําตอเปลี่ยน แปลงสภาพแวดลอม  
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Osmoregulation, blood components and immune system of isonitrogenous diets (38% 

crude protein 6% lipid and digestibility energy of  2,500 kcal/kg.). containing 1% and 2% of  
betaine were determined for  juvenile Penaeus monodon (average weight 4.0 g). After 3 
mounths feeding trial, the weight gain and rate of survival significantly increased with the 
betaine supplementation up to 1 ans 2% of diet. (p<0.05). Protein efficiency ratio and feed 
convertion ratio would not be effected with betaine supplemented into the diet. The blood 
osmolality control, content of blood electrolyte ions (sodium, potassium and chloride), serum 
protein and blood glucose had no significant difference among treatment. The total haemocyte 
count and immune system based on phagocytic activity and phenoloxidase activity in shrimp fed 
with 1 and 2 % betaine in diet were higher than control group (p<0.05).  

 
The salinity tolerance test of shrimp fed with 1 and 2% betaine in diets was study under 

20 ppt for normal condition to condition at higher salinity (40 ppt) and pH change from 7.5-8.0 
to 5.5. The results indicated that shrimp could adapt well under experimental condition and 
betaine had no effect on survival of all group whereas the osmolarity and blood electrolyte in 
shrimp fed with betaine at 1 and 2 % were lower than control group. The immune system in all 
shrimp groups were decrease but there were not significantly different among groups (p>0.05). 
The salinity tolerance test water at 0 ppt salinity suddently changed were found highest 
mortality rate all shrimp group, shrimp were death within 12 hours. The results showed that diet 
supplemented with betaine at 1% was suitable for growth performance, osmosis balance, blood 
chemistry and immune system of shrimp in variable environment. 
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เสริมเบทาอีนระดับตางๆ กนั ตอการเปล่ียนแปลงความเปนกรด-ดางในนํ้า (5.5)  62 

 
 



 

(4) 

สารบัญภาพ 

 
ภาพท่ี หนา 
  

1 สูตรโครงสรางทางเคมีของเบทาอีน 21 
2 วัฏจักรของโฮโมซีสทีนท่ีมีเบทาอีนเกี่ยวของ  22 
3 ความสัมพันธของเมตาบอลิซึมระหวาโคลีน เบทาอีน และเมทไธโอนีน 25 

 
 



 
 
 

 (5) 

คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 
 

pH   = คาความเปนกรด-ดาง 
0C   = องศาเซลเซียส 
ppt   = สวนในพันสวน 
ppm   = สวนในลานสวน 
%   = เปอรเซ็นต 
มล.   = มิลลิลิตร 
มก.   = มิลลิกรัม 
มก.%   = มิลลิกรัมเปอรเซ็นต 
มก./มล.   = มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร 
มก./ล.   = มิลลิกรัมตอลิตร 
มก./ก.   = มิลลิกรัมตอกรัม 
ก/กก.   = กรัมตอกิโลกรัม 
kcal/100g  = กิโลแคลอร่ีตอ 100 กรัม 
ซม.   = เซนติเมตร 
m. mole/l  = milli mole per liter 
m. Osmole/kg H2O = milli Osmole per H2O kilogram  
unit/min/mg protein = หนวยตอนาทีตอมิลลิกรัมโปรตีน 
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ผลของเบทาอีนตอสมดุลออสโมซิส องคประกอบของเลือดและระบบภูมิคุมกันของ 

กุงกุลาดํา (Penaeus monodon, Fabricius) จากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม 
 

The Effect of Betaine on Osmoregulation, Blood Components and Immune 

System of Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon, Fabricius) in a Environmental 
Change 

 
คํานํา 

 

กุงกุลาดํา (Penaeus  monodon, Fabricius) เปนสัตวน้ําเศรษฐกิจท่ีเล้ียงกันอยางแพรหลาย 
ในแถบประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต อุตสาหกรรมการเล้ียงกุงกุลาดําแบบพัฒนาไดขยายตัวกวาง
ท้ังในพื้นท่ีชายฝงทะเลและเขตนํ้าจืดทางภาคกลาง เนื่องจากกุงกุลาดําสามารถปรับตัวใหเขากับการ
เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมไดเร็ว มีความทนความเค็มในชวงกวาง (euryhaline species) ความเค็ม
ท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโตอยูระหวาง 10-20 สวนในพันสวน และทนตอการเปล่ียนแปลงของ
อุณหภูมิในชวงระหวาง 12-37.5 องศาเซลเซียส การเล้ียงกุงกุลาดําในประเทศไทยสวนใหญเล้ียงใน
พื้นท่ีจังหวัดตามชายฝงทะเลและพื้นท่ีเขตน้ําจืดบางสวน 

 
การเพาะเล้ียงกุงกุลาดําของไทยไดขยายตวัอยางรวดเร็ว การพัฒนาดังกลาวทําใหมีการ

แขงขันในตลาดโลกทางดานการคามากยิ่งข้ึน จึงมีการศึกษาเพื่อพฒันารูปแบบการเล้ียงและการ
จัดการการเล้ียงเพ่ิมข้ึน ท้ังทางดานการจดัการคุณภาพน้ํา การผลิตดานอาหาร การปรับปรุงพันธุ 
และระบบการเล้ียงเพื่อลดความเส่ียงจากการระบาดของโรค ปจจุบันอุปสรรคในการเพาะเล้ียงกุง
กุลาดําท่ีสําคัญไดแก ปญหาการจัดการคุณภาพน้ําและการเกิดโรคติดเช้ือ ซ่ึงกอใหเกิดความเสียหาย
อยางรุนแรงตอผลผลิตกุงกุลาดํา ดังนัน้การเล้ียงกุงใหมีสุขภาพแข็งแรงสามารถตานทานโรคไดดี 
การจัดการดานอาหารจึงเปนปจจยัท่ีมีความสําคัญอยางหนึ่ง การเลือกอาหารที่มีโภชนะครบถวน
ตามความตองการของสัตวน้าํแตละชนดิ มีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการเจริญเติบโต การเลือก
วัตถุดิบอาหารสัตวท่ีมีคุณภาพดีมีคุณสมบัติสงเสริมใหกุงมีการเจริญเติบโตท่ีดี มีสุขภาพแข็งแรง 
ตานทานโรคไดดีจึงเปนส่ิงจาํเปน การเสริมสารอาหารบางชนิดในอาหารกุง มีผลสงเสริมการ
เจริญเติบโต การกินอาหาร การดูดซึมและใชประโชนจากอาหารอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหกุง
แข็งแรงมีความตานทานโรคสูง  



 

2 

 
เบทาอีน หรือ ไตรเมธิลไกลซีน (trimethylglycine) เปนสารประกอบของหมูเมธิลรวมกับ

กรดอะมิโนไกลซีน (amino acid glycine) มีความจําเปนในปฏิกิริยาชีวเคมขีองเมไธโอนีน 
(methionine)  และโฮโมซีสทีน (homocysteine) เนื่องจากมีคุณสมบัติเปนผูใหหมูเมธิล (CH3)  
(methyl  donor)  มีผลในการลดระดับ โฮโมซีสทีน (homocysteine) ในพลาสมา และชวยการทํางาน
ของตับท่ีเกี่ยวของกับไขมันใหดีข้ึน ชวยรักษาความสมดุลภายในเซลล (osmoprotectant) ปองกัน
โปรตีนถูกทําลาย (Jacop, et al., 1998) และทนความรอนในขบวนการผลิตอาหารไดสูง (Schwahn, 
et al., 2003) จากคุณสมบัติดงักลาว จึงมีแนวคิดท่ีจะทําการศึกษาทดลองบทบาทของเบทาอีนท่ีมีผล
ตอการเจริญเติบโต การควบคุมความสมดุลออสโมลาริต้ี ปริมาณของอิออนตางๆ ในน้ําเลือด และ
ระบบภูมิคุมกนั ใหสัมพนัธกับกลไกลการควบคุมการเขาออกของน้ําและอิออน (osmoregulation) 
ของกุงกุลาดํา เพื่อใหเกิดการผันแปรของส่ิงแวดลอมภายนอกรางกาย และผลของปจจัยส่ิงแวดลอม
ตอระบบภูมิคุมกัน องคประกอบทางเคมีในเลือดกุงกุลาดําหลังจากการเล้ียงดวยอาหารที่มีเบทาอิน
เปนสวนผสมในระดับตางๆ กัน  
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วัตถุประสงค 

 
1.  เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพอาหารของกุงกุลาดําท่ีเล้ียงดวยอาหารท่ีมี 

เบทาอีนผสมในระดับตางๆ กัน 
 

2.  เพื่อศึกษาผลของเบทาอีนในอาหารตอการเปล่ียนแปลงขององคประกอบในเลือดและ
ระบบภูมิคุมกนัของกุงกุลาดาํ 
 

3.  เพื่อศึกษาผลของการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอมตอการรักษาสมดุลออสโมซีส 
องคประกอบเลือด และระบบภูมิคุมกันของกุงกุลาดําท่ีเล้ียงดวยอาหารผสมเบทาอีนระดับตางๆ  
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การตรวจเอกสาร 

 
1. กุงกุลาดํา 

 
1.1 อนุกรมวิธาน 

 
กุงกลาดํามีช่ือเรียกแตกตางกนั เชน กุงกุลา กุงกะลา กุงเสือดํา กุงเสือ และกุงลาย ช่ือ

วิทยาศาสตร Penaeus monodon (Fabricius) และช่ือสามัญ Giant tiger prawn หรือ Black tiger 
shrimp การจัดอันดับอนุกรมวิธานดังนี ้
   
  Phylum Arthropoda 
       Class Crustacea 
            Order Decapoda 

               Family Penaeidae 
                      Genus Penaeus 
                            Species monodon (Fabricius) (ประจวบ, 2527) 
 

การเล้ียงกุงทะเลในประเทศไทยเปนการเล้ียงแบบพัฒนา (intensive culture) บริเวณพืน้ท่ี
ชายฝงทะเลภาคตะวันออกและภาคใต ผลตอบแทนจากการเล้ียงกุงกุลาดําสูงกวาการเล้ียงสัตวน้ํา
อ่ืนๆ ทําใหมีการขยายพ้ืนท่ีการเล้ียงเพิ่มข้ึน ในป 2536-2543 จํานวนฟารมเพาะเล้ียงกุงขยายพ้ืนท่ี
ไมจํากัดเฉพาะชายฝงทะเล มีการขยายพ้ืนท่ีไปในภาคกลางบางสวน เชน สุพรรณบุรี นครปฐม 
ราชบุรี ปราจีนบุรี เปนตน ซ่ึงเปนการเล้ียงกุงระบบความเค็มตํ่า เนื่องจากเปนธุรกจิท่ีสําคัญซ่ึงให
ผลตอบแทนสูง และสามารถนําเงินตราเขาประเทศมูลคามหาศาลในแตละป เกษตรกรไดมีการ
พัฒนาการเล้ียงกุงกุลาดําโดยอาศัยเทคโนโลยีใหมๆ เพิม่มากข้ึน การขยายตัวการเล้ียงกุงกอใหเกดิ
ปญหาส่ิงแวดลอมเส่ือมโทรม ประกอบกับการเล้ียงกุงแบบพัฒนาจะมีการปลอยกุงลงเล้ียงในอัตรา
ท่ีหนาแนนมาก ซ่ึงเม่ือขาดการจัดการท่ีดีจะทําใหกุงออนแอ กอใหเกดิปญหาการระบาดโรคท่ี
สําคัญ ไดแก โรคหัวเหลือง โรคตัวแดงดวงขาว ซ่ึงมีสาเหตุมาจากเช้ือไวรัสและเบคทีเรียสกุลวิบริ
โอ (Vibrio spp.) (พรเลิศ และ คณะ, 2541ข) กอใหเกิดความเสียหายตอการพาะเล้ียงกุงกุลาดําเปน
อยางมากและทวีความรุนแรงมากข้ึน ทําใหผลผลิตกุงกุลาดําลดตํ่าลง  
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กลุมวิจยัและวเิคราะหสถิติการประมง (2551) รายงานผลการสํารวจผลผลิตกุงทะเล พบวา

ปริมาณสัตวน้าํเค็มท้ังหมดซ่ึงรวมการเพาะเล้ียงชายฝงป 2545-2549 (ตารางท่ี 1) วาป 2545 มี
ผลผลิตกุงกุลาดําสูงถึง 262,400 ตัน คิดเปนมูลคา 52,779.6 ลานบาท ผลผลิตกุงกุลาดําลดลงทุกๆ ป 
ในป 2549 มีผลผลิตกุงกุลาดําเหลือเพียง 17,400 ตัน คิดเปนมูลคา 2,769.8 ลานบาท สาเหตุท่ีการ
เล้ียงกุงกุลาดําลดลงในปจจบัุนเนื่องจากการระบาดของโรค กุงมีขนาดเล็กและราคาตกตํ่า เกษตรกร
จึงหันไปเล้ียงกุงขาววานาไม (Litoenaeus vannamei) เพิม่ข้ึน จากสถิติผลผลิตของกุงขาววานาไม
เร่ิมมีการเพาะเล้ียงในประเทศไทยป 2546 มีผลผลิตท่ีจับได 132,400 ตัน มูลคา 13,309 ลานบาท 
ผลผลิตกุงชนิดนี้เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ทุกป ในป 2549 มีผลผลิต 480,000 ตัน มูลคา 48,962.6 ลานบาท 
มากกวากุงกุลาดําหลายเทา จะเห็นไดวาการเล้ียงกุงกุลาดําลดลงเกษตรกรหันมาเล้ียงกุงขาววานาไม
แทนในปจจุบัน  

 
ตารางท่ี 1  ปริมาณผลผลิตและมูลคากุงทะเลทั้งหมดรวมการเพาะเล้ียงชายฝง 
 
ชนิดสัตวนํ้า ป พ.ศ.  
  2545 2546 2547 2548 2549 
กุงกุลาดํา (พันตัน) 262.4 197.8 109.1 29.2 17.4 
 (ลานบาท) 52,779.6 30,689.2 15,840.7 4,982.0 2,769.0 
กุงขาววานาไม (พันตัน) - 132.4 251.7 374.5 480.0 
 (ลานบาท) - 13,309.0 29,384.3 41,844.7 48,962.6 

 
ท่ีมา: กลุมวิจยัและวเิคราะหสถิติการประมง (2551) 
 
 1.2 ลักษณะท่ัวไป 
 

กุงกุลาดําเปนกุงท่ีมีขนาดใหญ บังอร (2530) กลาววากุงกุลาดําลําตัวมีสีน้ําตาลเขมหรือ
สีเทาทําใหเหน็เปนปลองชัดเจน แตละปลองจะมีรยางคหนึ่งคู ลําตัวแบงออกเปนสามสวน คือ สวน
หัว สวนอก และสวนหาง โดยสวนหวัมีเปลือกคลุม (carapace) ใชหอหุมลําตัวสวนหนา มีปลองหา
ปลอง ปลองท่ีหนึ่งจะอยูหนาสุดเปนฟนแหลมยื่นออกเรียกวากรี (rostrum) ขอบดานบนมีฟน 7 ถึง 
8 ซ่ี ขอบดานลางมีฟน 3 ซ่ี ใตกรีมีตาหนึ่งคู สวนหวัมีรยางคหาคู ไดแก หนวดใชในการสัมผัส 
ขากรรไกร มีหนาท่ีในการบดเค้ียวอาหาร สวนอกรยางคสามคูแรกเรียกวา maxillipeds ใชในการ
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กินอาหาร มีลักษณะเปนกาม (chelate) ใชในการจับอาหารและปองกันตัว มีขาเดิน 5 คู ใชสําหรับ
เดินเคล่ือนไหวและทําความสะอาด ลําตัวมีปลองหกปลอง เปลือกของปลองทองท่ีสองซอนทับกัน
ปลองแรก สวนหางประกอบดวยรยางควายน้ําจํานวน 6 คู โดยคูสุดทาย สภาพไปเปนแผนแบบบาง
ทําหนาท่ีเปนแพนหางคลายใบพาย สําหรับโบกใหกุงเคลื่อนท่ีเปล่ียนไปตามทิศทางท่ีตองการ 
ความแตกตางระหวางเพศของกุงกุลาดําสามารถสังเกตไดจากขาวายน้าํโดยเฉพาะขาวายน้ําคูท่ี 1 
และ 2 ในกุงเพศผูซ่ึงทําหนาท่ีในการสืบพันธุ ขาวายน้าํคูแรกดานในจะแตกแขนงออกติดขาท้ังสอง
ขางเปนแผนเนื้อเยื่อบางๆ พับซอนกันหลายช้ันติดโคนขาดานในสวนปลายงอ อวัยวะเพศนี้เรียกวา 
พีแตสมา (petasma) สวนในเพศเมียจะมีขนาดเล็กหรืออาจจะขาดหายไป (ประจวบ, 2527)  

 
1.3 ถ่ินท่ีอยูอาศัยและการดํารงชีวิต 
 

กุงกุลาดําพบไดท่ัวไปตามแนวชายฝงทะเลของประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร 
ฟลิปปนส อินโดนีเซีย อินเดยี ออสเตรเลีย ไตหวนั ญ่ีปุน ในประเทศไทยพบในทะเลฝงอาวไทย 
เชน จันทบุรี ตราด ระยอง สุราษฏรธานี ปตตานี สงขลา และชายฝงทะเลอันดามัน เชน สตูล ภูเก็ต 
ระนอง พังงา เปนตน  กุงกุลาดําเปนสัตวปรับตัวใหเขากบัสภาพแวดลอมไดดี ชวงอายุของกุง
กุลาดําพบวาเพศเมียมีอายุประมาณ 2 ป และเพศผูประมาณ 1 ปคร่ึง (นิเวศ, 2529)  สามารถเล้ียงใน
น้ํากรอยแถบปาชายเลนไดดี หรือแมกระท่ังปรับสภาพการเล้ียงเปนน้าํจืดหรือความเค็มตํ่าในระบบ
ปดการเจริญเติบโตไมแตกตางจากการเล้ียงในน้ําเค็มปกติ (รุจิเรข, 2546; วราห และคณะ, 2547) 
Borja and Rasalan (1968) รายงานวากุงกุลาดํามักอาศัยในบริเวณน้ํากรอยท่ีมีลักษณะพ้ืนดินเปน
ทรายปนเลน โคลนทราย โดยสามารถปรับตัวอาศัยไดในน้ําท่ีมีอุณหภูมิสูง และความเค็มแตกตาง
กัน (euryhaline) ท่ีระดับความลึก 0 – 110 เมตร จากบริเวณชายฝงปากแมน้ําถึงทะเลลึก สวนลูกกุง
วัยออน (Naupius) หลังฟกเปนตัวมักอาศัยตามบริเวณชายฝงและปากแมน้ํา เม่ือเจริญเติบโตเปนตัว
เต็มวัยจนเปนกุงวยัรุน (juvenile) จะอพยพสูทะเลลึก พรอมกับการเจริญเติบโตเปนกุงวัยเจริญพันธุ
และผสมพันธุวางไขตอไป 
 

1.4 ความตองการสารอาหารของกุงกุลาดํา 
 

การผลิตอาหารสัตวน้ําจําเปนตองคํานึงถึงความตองการสารอาหารของสัตวน้ําแตละ
ชนดิ เพื่อใหไดอาหารที่มีความสมดุล มีสารอาหารครบถวนตามความตองการของสัตวน้ํา 
องคประกอบท่ีสําคัญในอาหารปลาและกุง ประกอบดวย โปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรต วิตามิน 
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และแรธาตุ มีความสําคัญเม่ือสัตวน้ํากินแลวเกิดประโยชนตอรางกาย ชวยสรางเสริมและซอมแซม
สวนท่ีสึกหรอ ใหพลังงานและชวยควบคมุใหการทํางานของกระบวนการตางๆ ในรางกายให
ดําเนินตามหนาท่ี สงผลใหสัตวน้ําสามารถดํารงชีวิต มีการเจริญเติบโตอยางปกติ (เวยีง, 2542)  
อาหารที่ผลิตข้ึนเพื่อใชในการเล้ียงกุงกุลาดาํ โดยท่ัวไปมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโต 
อัตรารอด และความตานทานโรค องคประกอบท่ีสําคัญของอาหารคือ วัตถุดิบท่ีใชทําอาหารกุง 
ชนิดและวิธีการใหอาหารเปนส่ิงสําคัญท่ีผูเล้ียงกุงตองคํานึงถึง (เปยมศักดิ์, 2534) ดังนั้นการผลิต
อาหารกุงกุลาดําผูผลิตควรคํานึงถึงความตองการสารอาหารตางๆ ท่ีสําคัญในอาหารไดแก 

 
1.4.1 โปรตีนและกรดอะมิโน (Proteins and Amino acids) 

 
โปรตีนเปนสวนประกอบท่ีสําคัญของส่ิงมีชีวิต เม่ือสัตวกินเขาไปโปรตีนจะถูก

ยอยใหเปนกรดอะมิโน แลวซึมผานผนังลําไสเล็กสูสวนตางๆ ในรางกาย ทําใหรางกายมีการ
เจริญเติบโต ซอมแซมสวนท่ีสึกหรอของรางกายและเปนแหลงพลังงานท่ีสําคัญ แหลงของโปรตีน
ท่ีสําคัญในอาหารไดแก ปลาปน ตับหมึกปน กุงปน และกากถ่ัวเหลือง กุงกุลาดํามีความตองการ
โปรตีนแตกตางกัน ไปตามขนาด วยัของกุง  คุณภาพของโปรตีนและสมดุลของกรดอะมิโนใน
อาหาร (มะลิ, 2531; เปยมศักดิ์, 2534; Goddard, 1996) กุงกุลาดํามีความตองการโปรตีนในอาหาร
ไมนอยกวา 40-45 % ในกุงวยัรุน (juvenile) (Alava and Lim, 1983; Bautista, 1986; Shiau, 1998); 
และ 44 %  สําหรับกุงท่ีเล้ียงในน้ํากรอย (16 ppt) (Shiau et al., 1991) กุงวัยรุนถึงกุงใหญตองการ
โปรตีน 36 – 40 %  ดังนั้นการผลิตอาหารสําเร็จรูปสําหรับกุงกุลาดําท่ีเล้ียงแบบพัฒนาตองมีโปรตีน 
35 % หรือมากกวา สวนการเลี้ยงแบบกึ่งพัฒนา (semi- intensive culture) ควรมีโปรตีนระหวาง 25-
35 % (เปยมศักดิ์, 2534; Goddard, 1996; Shiau, 1998; Cahu, 2001) 

  
โปรตีนในอาหารประกอบดวยกรดอะมิโน 20 ชนิด โดยเฉพาะกรดอะมิโนท่ี

จําเปนท่ีสัตวน้าํไมสามารถสังเคราะหไดจึงตองไดจากอาหารเทานั้น Shiau, (1998) อางถึง Liou and 
Yang (1994) วา กุงกุลาดําวยัรุนตองการกรดอะมิโม menthionin (+cystine) 1.4 กรัมตอ 100 กรัม
อาหาร หรือ 4 กรัมตอ 100 กรัมโปรตีน (Chen et al., 1992)รายงานวา ปริมาณ L-arginine ในอาหาร
ท่ีเหมาะสมคือ 2.5 กรัมตอ 100 กรัมอาหาร (5.5 กรัม ตอ 100 กรัมโปรตีน)  ระดับท่ีเหมาะสมของ 
valine ในอาหาร 3.75 กรัมตอ 100 กรัมโปรตีน (Millamena et al, 1996) การคํานวณสูตรอาหารกุง
กุลาดําจําเปนตองพิจารณาอัตราสวนกรดอะมิโนจําเปนท่ีพบในกลามเนือ้ของกุงเปนหลัก 
โดยเฉพาะปฏิกิริยาการตอตานระหวางกรดอะมิโนบางตัว เชน lysine กับ arginine ถามีตัวใด
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มากกวาตัวหนึง่จะทําปฏิกิริยาตอตานกันมีทําใหกุงเจริญเติบโตชาลง อัตราสวนท่ีเหมาะสมคือ 1:1 
(เปยมศักดิ์, 2534) 

 
1.4.2 ไขมัน (Lipid) 

  
ไขมันในอาหารสัตวน้ําเปนแหลงของพลังงาน กรดไขมันท่ีจําเปน (essential 

fatty acids) ฟอสโฟลิปด (phospolipids) ไกลโคลิปด (glycolipids) สเตอรอยด (steroids) วิตามินท่ี
ละลายในไขมนัและสารสี ไขมันยังเปนสวนประกอบของเยื้อหุมเซลลและฮอรโมน ชวยในการดดู
ซึมสารอาหารโดยเฉพาะวิตามินและสเตอรอยด(steroids) (เวยีง, 2542) ดงันั้นจึงเปนสารอาหารท่ี
จําเปนและปริมาณท่ีสัตวน้ําไดรับตองเพียงพอตอความตองการ เปยมศักดิ์ (2534) กลาววา อาหาร
สําเร็จรูปควรมีไขมัน 8 %  สําหรับกุงวยัออน และกุงวยัรุนถึงโตเต็มวยัตองการ 6 %  และไขมันใน
อาหารกุงไมควรเกิน 10 % เพราะจะเปนไขมันสะสมตามรางกายโดยเฉพาะในตับซ่ึงจะทําใหมีผล
ตอการทํางานไมสะดวกและกอใหเกดิโรคแกกุงได เชนเดียวกับ Akiyama and Dominy, 1989) 
แนะนําวาการผลิตอาหารสําเร็จรูปสําหรับกุงทะเลระดับไขมันในอาหารท่ีเหมาะสม 6 7.5 % และ
ไมเกิน 10 % Cahu (2001); Lovell (2002) รายงานวา อาหารกุงกุลาดําควรมีไขมัน 4-10 % 

 
กรดไขมันท่ีจาํเปนสําหรับกุงไดแก linoleic (18:2n6), linolenic (18:3n3), 

ecosapentaenoic : EPA (20:5n3) และ decosahexaenoic : DHA (22:6n3) (เปยมศักดิ์, 2534; สุพิศ, 
2535) ระดับของกรดไขมันท่ีจําเปนสําหรับกุง 18:2n6, 18:3n3, EPA และ DHA คือ 0.4, 0.3, 0.4 
และ 0.4 % ในอาหาร (Akiyama and Dominy, 1989)  Shiau (1998) กลาววากุงกุลาดําระยะโพสลา
วา (postlavae) ควรมีการเสริมกรดไขมันกลุม n-3 HUFA (highly unsaturated fatty acids) ในอารที
เมียในปริมาณ 12 - 22 มิลลิกรัมตอกรัมวัตถุแหงของไขมัน และในอาหารสําเร็จรูป ควรเสริม n-3 
HUFA มากกวา 31.2 มิลลิกรัมตอกรัมวัตถุแหง ทําใหการเจริญเติบโตและอัตรารอด ของกุงกุลาดํา
วัยออนสูงข้ึน อาหารกุงควรมีกรดไขมันกลุม n-3 HUFA (EPA + DHA) 0.5 – 1 % นอกจากนีใ้น
อาหารกุงสําเร็จรูปควรมีฟอสโฟลิปด  2.0- 6.0 % และคอเลสเตรอล 0.2 - 0.4 % ของไขมัน (เปยม
ศักดิ์, 2534; Cahu, 2001) กรดไขมันในอาหารโดยเฉพาะ EPA และ DHA กุงกุลาดํามีความตองการ
สูง แหลงของกรดไขมันท่ีดี ไดแก น้ํามันตับปลาคอด ในอาหารกุงทะเลจําเปนตองเพิ่มในอาหาร 
0.8 % เพื่อใหไดรับกรดไขมันท่ีเพียงพอตอความตองการ  
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1.4.3 คารโบไฮเดรต (Carbohydrate) 
 

คารโบไฮเดตรเปนแหลงพลังงานท่ีมีความสําคัญรองจากโปรตีนและไขมันใน
อาหาร แหลงของคารโบไฮเดรตไดจากแปงตางๆ ระเอียด ปลายขาว ซ่ึงเปนแหลงของพลังงานท่ีมี
ราคาถูกกวาวตัถุดิบชนิดอ่ืน แตกุงสามารถยอยคารโบไฮเดตรไดนอย จําเปนตองทําใหวตัถุดิบเหลานี้
สุกโดยใหความรอนในการอดัเม็ด เพื่อใหกุงยอยคารโบไฮเดรตไดมากข้ึน เปยมศักดิ ์ (2534) กลาววา 
การที่กุงไดรับคารโบไฮเดรต และไขมันนอยกวาความตองการจะทําใหกุงใชโปรตีนในอาหาร
บางสวนเปนพลังงาน ทําใหมีโปรตีนเพื่อการเจริญเติบโตนอยลง ในทางกลับกันถากุงไดรับ
คารโบไฮเดรตมากเกนิไป จะทําใหเกดิการสะสมในรูปไขมันในตับกุงมากข้ึนการเจริญเติบโตของกุง
จะลดลง 

 
Alava and Pascual (1987) รายงานวา อาหารกุงกุลาดําท่ีมี คารโบไฮเดรตจาก ทรี

ฮาโลส ซูโครส และ กลูโคส ในอาหาร 10, 20 และ 30 % พบวากุงท่ีเล้ียงดวยอาหารจากทรีฮาโลส 
และซูโครส มีการเจริญเติบโตโดยน้ําหนักสูงกวากลูโคสในอาหาร และทรีฮาโลสทําใหปริมาณ
น้ําตาลในเลือดกุงเพิ่มข้ึน   

 
Shiau and Peng (1994) ไดศึกษาการใชประโยชนของคารโบไฮเดรตในอาหารท่ี

มีโปรตีนระดับตางๆ (40, 35 และ 30 %) แหลงคารโบไฮเดรตจาก กลูโคส เดกตรีน และแปงใน
อาหารสามระดับ (20, 25 และ 30 %) ผลการทดลองพบวาคารโบไฮเดรตจากแปง และเดกตรีน มีผล
ใหการเจริญเติบโตโดยน้ําหนัก อัตราแลกเน้ือ ประสิทธิภาพการใชโปรตีนและอัตรารอดสูงกวา
กลูโคส และแหลงคารโบไฮเดรตในอาหารกุงจากแปงเหมาะสมกวาเดกตรีน และกลูโคส เพราะมี
ราคาถูกกวา 

 
1.4.4 วิตามิน (Vitamins) 

 
วิตามินเปนสารอินทรียเชิงซอนท่ีมีความจําเปนตอการเจริญเติบโต เมตาบอลิซึม 

และการสืบพนัธุของสัตวน้าํ วิตามินแบงออก 2 ประเภท คือ วิตามินท่ีละลายในน้ํา และวิตามินท่ี
ละลายในไขมนั สัตวน้ําไมสามารถสังเคราะหวิตามินไดเองจําเปนตองไดรับจากอาหาร ดังนั้นการ
ใสวิตามินในอาหารจึงเปนส่ิงจําเปนท่ีจะทําใหสัตวน้ํามีการเจริญเติบโตอัตรารอดสูง และใหผล
ผลิตสูง ความตองการวิตามินชนิดตางๆ ในอาหารกุงดังแสดงในตารางท่ี 1  
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1.4.5 แรธาตุ (Minerals) 
 

กุงมีความตองการแรธาตุท้ังหมด 20 ชนิด ซ่ึงบางชนิดตองการในปริมาณมาก 
บางชนิดตองการในปริมาณนอย แรธาตุ ท่ีมีความจําเปนคอนขางมากตองไดรับจากอาหารเทานั้น 
ไดแก แคลเซียม ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม แมกนีเซียม โซเดียม คลอรีน และกํามะถัน หนาท่ีสําคัญ
ของแรธาตุเปนสวนประกอบของเปลือกกุง การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมภายนอก (ความ
เค็ม) เนื้อเยื่อ ระบบประสาทของกุง และองคประกอบของเอนไซม ฮอรโมน และสารสีตางๆ ตาม
ลําตัว แรธาตุท่ีสําคัญสําหรับกุงมี 2 ชนิด คือ แคลเซียมและฟอสฟอรัส เพราะเปนสวนสําคัญใน
เนื้อเยื่อ และโครงสรางรางกาย อาหารกุงทะเลควรมีสัดสวนของการแคลเซียมตอฟอสฟอรัสใน
อาหารเทากับ 1:2  จึงจะเพียงพอตอความตองการเพื่อการเจริญเติบโต (เปยมศักดิ์, 2534)  

 
Shiau (1998) อางถึง Deshimaru and Yone (1978) รายงานวา กุง P. japonicus  

ตองการ ฟอสฟอรัส 2.0 % โปแตสเซียม 1 % และแรธาตุอ่ืนๆ 0.2 % และอางถึง Kanazawa, et al, 
(1984) วากุงชนิดนี้ตองการ แคลเซียม 1 % ฟอสฟอรัส 1 % แมกนีเซียม 0.3 % โปแตสเซียม 0.9% 
และคอบเปอร 0.6 % ในอาหาร(ตารางท่ี 1) สวนกุงขาววานาไม (P. vannamei) แคลเซียมไม
จําเปนตองเสริมในอาหารเพราะมีปริมาณเพียงพอจากวัตถุดิบอาหารอยูแลว และฟอสฟอรัสใน
อาหารไมตํ่ากวา 0.35 % จะมีผลตอการเจริญเติบโตและอัตรารอดของกุง (Davis et al., 1993) และ 
Akiyama and Dominy, (1989) และ Lovell (2002)  รายงานความตองการแรธาตุในอาหารกุงทะเล
ดังแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2  ชนดิและปริมาณของวิตามินท่ีเสริมในอาหารสําเร็จรูปกุง และความตองการวิตามินใน
อาหารกุงกุลาดํา 

 
 อาหารสําเร็จรูปกุงทะเล กุงกุลาดํา 

วิตามิน มก./อาหาร1 กก. มก./อาหาร1 กก. 
 Akiyama and Dominy, 

(1989) 
Lovell (2002) Shiau (1998) 

ไทอามิน (Thiamin) 150 50 13 – 14 

ไรโบฟลาวิน (Riboflavin) 100 30 22.5 

ไฟริโดซีน (Pyridoxine) 50 60 - 

กรดแพนโทเทนิค (Pantothenic acid) 100 80 - 

ไนอาซีน (Niacin) 300 80 7.2 

ไบโอตีน (Biotin) 1 2 - 

ไนโอซีทอล (Inosital) 300 200 - 

โคลีน (Choline) 400 1,500 - 

กรดโฟลิค (Folic acid) 20 5 2 – 8 

ซายาโนโคบาลามิน (Cyanocobalamine) 0.1 0.01 0.2 

วิตามิน ซี ในรูป     

     กรดแอสคอบิค (Ascobic acid) : (C1) 1,200 200 2000 

    Poly phosphate : (C2PP) - - 210 

    Magnisium phosphate : (C2PMg) - - 100 – 200 

    Monophosphate  (C2MP) - - 40 

    L-ascorbyl-2 sulfate : (C2S) - - 157 

วิตามิน เอ 15,000 IU/ กก. 4,000 - 
วิตามิน ดี 7,5000 IU/ กก. 2,000 0.1 
วิตามิน อี 400 100 - 
วิตามิน เค 20 20 30 - 40 
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ตารางท่ี 3  ความตองการแรธาตุในอาหารกุงทะเลสกุล Penaeus  
 
แรธาตุ ความตองการแรธาตุของกุงทะเล Penaeus  
 Akiyama and Dominy, (1989) Lovell (2002) 
แรธาตุหลัก (macro mineral) (ก/กก.)   
  แคลเซียม (Calcium : Ca) 23 10 
  ฟอสฟอรัส  (Phosphorus : P) 15 10 
  โปแตสเซียม (Potassium : K) 8 6.0 
  แมกนีเซียม (Magnesium : Mg) 2 0.4 
แรธาตุรอง (micro mineral) (มก./กก.)   
  แมงกานีส (Manganese : Mn) 20 40 
  สังกะสี (Zinc : Zn) 110 30 หรือ 200 
  เหล็ก (Iron : Fe) 300 60 
  ทองแดง (Copper : Cu) 35 32 
 ไอโอดีน (Iodine : I) - 5 
 ซิลิเน่ียม  (Selenium : Se) 1 0.4 
 โคบอล (Cobalt : Co) 10 0.4 

 
2. สมดุลออสโมซิล 
  

Osmoregulation หมายถึง การรักษาความเขมขนของออสโมซิสในรางกายส่ิงมีชีวิต ใหมี
ความแตกตางจากส่ิงแวดลอมภายนอกตัว (external medium) และไมไดควบคุมการกระจายของนํ้า
เพียงอยางเดียว ยังควบคุมสวนประกอบและความเขมขนของไอออนแรธาตุตางๆ (สงศรี, 2533) 
  
 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอมท่ีสัตวน้าํอาศัยอยู สัตวน้ําจําเปนตองมีการปรับตัวให
สัมพันธกับกลไก Osmoregulation เพื่อรักษาสมดุลท่ีเกิดการผันแปรของส่ิงแวดลอมภายนอก เชน 
การรักษาปริมาณน้ําเขาออกใหคงท่ี การรักษาอุณหภูมิภายใน และการควบคุมความเปนกรด-ดางใน
เลือด สัตวน้ําแตละชนดิจะมีการควบคุมออสโมซิสตางกัน ท้ังนี้เพราะปริมาณแรธาตุไอออนในสัตว
แตละชนดิแตกตางกัน สามารถแบงสภาพการควบคุมออสโมซิสของสัตวน้ําได 3 อยาง คือ  
 

1) Iso-osmotic  สภาวะท่ีความเขมขนของของเหลวภายในรางกายเกือบเทากันน้ําท่ีอยู
อาศัยอยู จะไมมีปญหาการไหลของน้ํา (osmotic water flow) เขาออกในรางกาย 
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2) Hypo-osmotic สัตวน้ําจะสูญเสียน้ําภายในรางกายใหกับน้ําท่ีอยูรอบตัว  

 
3) Hyper-osmotic สัตวน้ําไดรับน้ําจากรอบตัวภายนอก และจะขับน้ําท่ีมากเกินไปทาง

อวัยวะขับถาย  
 
สัตวน้ําจืดและน้ํากรอยสวนมากอยูในภาวะ hyper-osmotic เพราะความเขมของเกลือใน

เลือดสูงกวาน้าํท่ีอาศัย สวนสัตวน้ําท่ีอาศัยในทะเลจะอยูในสภาวะ hypo-osmotic เพราะความเขม
ของเกลือในรางกายตํ่ากวาแหลงน้ําท่ีอาศัยอยู การปรับตัวของสัตวน้ํากบัการเปล่ียนแปลงสภาวะ
ส่ิงแวดลอมเกดิข้ึน 2 ระยะ คือ ระยะแรกลดระดับเกลือในเลือดอยางชาๆ เพื่อดูดซึมไอออนโดยตรง
จากน้ํา ระยะท่ีสอง ไตทําหนาท่ีขับเกลือออกและดึงเขามาใหมเพื่อรักษาความเขมของเลือดใน
รางกายใหสมดุล 
  
 สัตวน้ําท่ีอาศัยในทะเลจะมีความเขมขนของของเหลวในรางกายเปน hypo-osmotic กับน้ํา
ทะเลท่ีอาศัยอยู สัตวทะเลจึงเปน hypo-osmoregulator  การศึกษาความเขมขนของแรธาตุไอออน
ตางๆ ภายในเซลล  ความเขมขนของแรธาตุไอออนตางๆ ภายในและภายนอกเซลล สัตวทะเลมี
ความแตกตางกัน โดยของเหลวจากภายนอก (Extracellular fliuid : ECF) จะมีสวนประกอบของแร
ธาตุไอออนใกลเคียงกับน้ําทะเล แตสวนประกอบภายในเซลลจะแตกตางในแงปริมาณของแรธาตุ  
คือ มีโปแตสเซียมสูงกวาภายนอกเซลล แตมีโซเดียมและคลอไรดตํ่ากวาในน้ําทะเล  นอกจากนี้ 
organic solutes ท่ีทําใหเกิดสมดุลภายในเซลล เชน กรดอะมิโน ดังนัน้สัตวน้ําจึงตองมีการขับน้ํา
ออกทางเหงือกและผิวหนัง และกลืนน้าํทะเลเขาไปทดแทนเพื่อรักษาสมดุลภายในรางกาย 
 
 ประจวบ (2543) กลาววา การปรับสมดุลเกลือและน้ําของเหลวภายในรางกายประกอบดวย
อนุภาคเล็กๆ ของสารท้ังหมดท่ีแตกตางกบัสภาพแวดลอมภายนอก ในน้ําท่ีสัตวเหลานี้อาศัยแรธาตุ
ท่ีสําคัญตอการดํารงชีพของกุงและเกี่ยวของกับการปรับสมดุลในรางกายคือ โปแตสเซียม 
แมกนีเซียม โซเดียม คลอไรด และแคลเซียม   ซ่ึงมีหนาท่ีดังนี้ 

  
1)  โซเดียม (Na+) พบในกลามเนื้อประมาณ 90% หนาท่ีของโซเดียมในรางกาย รักษา

สมดุลของออสโมติกเพรสเชอรควบคูกับ K+ รักษาสภาพความเปนกรด-ดางในรางกายใหสมดุล 
และทําหนาท่ีเกี่ยวของกับการทํางานของกลามเนื้อและระบบประสาท ในรางกายถา Na+ ปริมาณ
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มากเกินไปจะถูกขับออกพรอมกับอุจจาระ ปสสาวะ แตถานอยเกนิไปทําให กุงเบ่ืออาหาร การ
เจริญเติบโตลดลง การใชประโยชนโปรตีนลดลง การพฒันาสูวัยเจริญพันธุชา และ Na+ ทําหนาท่ี
ควบคุมประจตุางๆ ในรางกายควบคูกับ Cl- 

 
2)  คลอไรด (Cl-) พบในของเหลวท้ังภายในและภายนอกเซลล สัตวสามารถสะสมได

มากกวา Na+ และ K+ มีหนาท่ีรักษาความเปนกรด-ดางของน้ํายอยและเปนสวนประกอบในน้ํายอย 
รักษาออสโมติกเพรสเชอร ควบคุมการเขาออกของสารและนํ้าภายในเซลล รางกายไดรับและ
ขับถายหรือแลกเปล่ียน Cl- บริเวณเหงือกสลับกับเขาออก Na+ ในการรักษาสมดุล Cl- เกี่ยวของกับ
การเกิดสมดุลของ cation และ anion โดยรวมอยูกบัโซเดยีม ถาอยูในสภาพสมดุลการแลกเปล่ียน
ของ Mg++ และ SO-- จะเกดิไดดี Cl- จะผกผันกับ SO—คือ ถา SO-- ลดลง ปริมาณ Cl- เพิม่ข้ึน และถา 
SO-- เพิ่มข้ึน Cl- จะลดลง นอกจากนี้ชวยยังกระตุนน้ํายอย amylase ใหทํางานดีข้ึน ปริมาณของ Cl- 

ในเลือดของครัสเตเซียในทะเล จะเทากับในน้ําทะเล 
 

3)  โปแตสเซียม (K+) พบในเซลลของรางกายและเลือด สวนในของเหลวภายนอกเซลลพบ 
K+ ปริมาณนอย ในระยะท่ีมีการเจริญเติบโตหรือเร่ิมสรางเนื้อเยื้อใหมความตองการ K+ ในเซลลจะ
สูงมาก มีการดูดซึมเขาออกผานสมดุลเหงือกและเนื้อเยือ่ท่ีเหงือกโดยขบวนการ active transport แต 
K+ ผานเซลลโดยขบวนการ passive transport จากความเขมขนมากไปสูนอย หนาท่ี K+ รักษาความ
สมดุลของรางกาย ควบคุมการเขาออกของสารและนํ้าภายในเซลล ดวยการทํางานรวมกับ Na+ 
รักษาออสโมติกเพรสเชอร สมดุลความเปนกรด-ดางภายในรางกาย ถารางกายขาด K+ ทําใหการใช
ประโยชนของโปรตีนลดลง เลือดเปนกรด เกิดการออนเพลีย เบ่ืออาหาร แตถามีมากเกนิไปหวัใจจะ
หยุดเตน 

 
4)  แมกนีเซียม (Mg++) พบในโครงสรางรางกายประมาณ 70% สวนอีก 30% พบในเนื้อเยื่อ

และเลือด มีหนาท่ีกระตุนการทํางานของเอนไซมตางๆ ใหไดผลดีข้ึน มีผลตอการเปล่ียนแปลงของ
ระบบสืบพันธุ การเปล่ียนแปลงของฮอรโมนเพศ และมีผลตออัตราการเผาผลาญอาหาร (metabolic 
rate) เนื่องจากการทํางานของ ATP ตองใช Mg++ เปนองคประกอบหากไมมี Mg++ จะไมเกิดปฏิกิริยา
ทางเคมีท่ีจะเปล่ียน ATP ไปเปน ADP ได 

 
5)  แคลเซียม (Ca++) สัตวใช Ca++ ควบคูกับ P (1:1) รางกายจะยอย Ca++ ใหมีโมเลกุลเล็ก

กอนจึงดดูซึมเขาสูเนื้อเยื่อ และดูดซึมไดดกีวา P โดยเฉพาะการดดูซึม ท่ีบริเวณลําไสจะทําไดดีข้ึน
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ถามีวิตามินอยูดวย Ca++ เปนสวนประกอบที่สําคัญของโครงสรางภายนอกของพวกครัสเตเซ่ียน 
โดยสะสมในตับในรูปของเกลือ CaPO4 อาจจะมีการสะสม Ca++ ในเลือด และสวนอ่ืนของรางกาย 

 
3. ระบบภูมิคุมกัน  

  
 ระบบภูมิคุมกนั (Immune system) หมายถึง การตอบสนองของรางกายท่ีจําเพาะตอ
แอนติเจนของส่ิงแปลกปลอมท่ีเขาสูรางกาย โดยสามารถจําแนกส่ิงท่ีเปนตัวเรา (self antigen) ออก
จากส่ิงท่ีไมเปนตัวเรา (non-self antigen) (ฤทัย, 2539) 
  
 ระบบภูมิคุมกนั หมายถึง ระบบทางสรีระวทิยาท่ีทําใหสัตวหรือมนษุยมีความสามารถจดจํา
ตอส่ิงแปลกและทําใหส่ิงแปลกปลอมนั้นถูกทําใหหมดสภาพลง (neutralization) หรือขับส่ิง
แปลกปลอมออก หรือทําลายสารที่ส่ิงแปลกปลอมนั้นขับออกมา ซ่ึงการกระทํานี้อาจจะเกิดหรือไม
เกิดการบาดเจบ็ตอเนื้อเยื่อของตัวเอง (โสมทัต, 2538) 
  
 ระบบภูมิคุมกนั หมายถึง กลไกตามธรรมชาติท่ีทําใหรางกายสามารถจดจําส่ิงแปลกปลอม
ได และพยายามกําจัดส่ิงแปลกปลอมนั้นท้ิงไป ซ่ึงอาจเปนอันตรายหรือไมเปนอันตรายตอเนื้อเยื่อ
ของตนดวยวิธีตาง ๆ (สุทธิพันธ และคณะ, 2542) 
  
 องอาจ (2533) กลาววา ระบบภูมิคุมกันของส่ิงมีชีวิตจะพฒันาจนสามารถกําจัดส่ิง
แปลกปลอมหรือตัวเช้ือโรคท่ีเขามาในรางกายไดดวยตัวเอง ซ่ึงสามารถแบงระบบภมิูคุมกันของ
รางกายออกได 2 ประเภท คือ  
 

1) ภูมิคุมกันประเภทขาดความจาํเพาะตอเช้ือจลุชีพหรือส่ิงแปลกปลอมท่ีเขามาในรางกาย 
(nonspecific immunity) 

 
2) ภูมิคุมกันประเภทท่ีมีความจําเพาะตอเช้ือจุลชีพหรือส่ิงแปลกปลอมท่ีเขามาในรางกาย 

(specific immunity) 
  
 ระบบภูมิคุมกนัโรคของส่ิงมีชีวิตกลุมครัสเตเซ่ียนในการตอตานส่ิงแปลกปลอม ซ่ึง
กิจกรรมท่ีเกดิข้ึนมีหลายแบบคือ โปรตีนชนิดตางๆ ในซีร่ัม เชน แอกกลูตินิน (agglutinin)  ฮีโมไล
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ซิน (hemolysine) ไลโซซายม (lysozyme)  และโปรตีนท่ีชวยในการแข็งตัวของเลือด (Cloting 
protein) เซลลเม็ดเลือดซ่ึงจะกอใหเกิดกระบวนการเกาะกลุม (adhesion) และการสรางเม็ดสี 
(melanization)  

 
Lackie (1986) กลาวถึงลักษณะสําคัญของระบบภูมิคุมกนัของสัตวไมมีกระดูกสันหลังไว 4 

ลักษณะ คือ 
 

1)  ไมมีการสรางสารอิมโมโกลบูลิน (Immunoglobulin: lg) 
 

2)  มีความสามารถจําแนกความแตกตางระหวางส่ิงท่ีเปนของตัวเองกบัส่ิงแปลกปลอม 
 
3)  สัตวในกลุมไมมีกระดูกสันหลังเปนสัตวท่ีมีระบบเลือดแบบเปด จงึจําเปนตองมีกลไกล

ในการปองกนัตัวทันทีท่ีมีส่ิงแปลกปลอมเขาสูรางกาย โดยอาศัยการทํางานของเซลลเม็ดเลือด ทํา
ใหเกิดกระบวนการ phagocytosis, encapsulation และ coagulation เพื่อปองกันการสูญเสียเลือด
ขณะเกิดบาดแผล 
 

4) มีโปรตีนท่ีเปนองคประกอบในน้ําเลือดมีฤทธ์ิตอตานแบคทีเรีย 
 
Sindermann and Lightner, (1998) ไดแบงระบบภูมิคุมกนัในสัตวไมมีกระดูกสันหลัง

ออกเปน 2 กลุม 
 
1) ระบบภูมิคุมกนัในน้ําเลือด (humoral immune response) ประกอบดวย agglutinins, 

lysine, precipitins และ bactericidins ระบบนี้เกิดจากการทํางานของหลายๆ ปฏิกิริยา เชน การเกดิ
การแข็งตัวของเลือด (blood clotiing) การเกิดเมลานิน (melanin formation) และ opsonization 
ระบบท่ีสําคัญคือ โปรฟนอลออกซิเดสแอกติเวต้ี ซิสเตม (prophenol oxidase activatihg system) 
และ เลคติน (lectin) ซ่ึงคอยดักจับส่ิงแปลกปลอม 
 

2) ระบบภูมิคุมกนัท่ีทํางานในเซลล (cellular immune response) เซลลท่ีมีบทบาทสําคัญ
คือ เซลลเม็ดเลือด 3 ชนิด คือ hyaline cell, semi granular และ large granular) ท่ีเปนอิสระและเซลล
จับกินท่ีอยูกับท่ี (fix phagocyte) กระจายอยูตามกลามเนือ้ ตอมน้ําเหลือง กลามเนื้อหัวใจ และ
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อวัยวะอ่ืนๆ ซ่ีงมีวิธีหลายวิธีประกอบดวยกระบวนการจบักินเช้ือโรค (phagocytosis activity), การ
หอมลอมตัวเช้ือหรือส่ิงแปลกปลอม (nodule formation encapsulation) hemocytosis,และ 
coagulation  (Soderhall and Cerenius, 1992) 
 

3.1 ชนิดของเซลลเม็ดเลือดกุง (haemocyte type) 
  

การศึกษาชนดิและลักษณะรูปรางของเม็ดเลือดในส่ิงมีชีวิตกลุมครัสเตเซ่ียน โดย 
Martin and Graves (1985) และ Soderhall and Cerenius (1992) จําแนกชนิดเซลลเม็ดเลือดกุงเปน 3 
กลุม คือ  
 

3.1.1 Hyaline cell หรือ Hyalinocyte เปนเซลลเม็ดเลือดชนิดท่ีไมมีแกรนนูล อยูในไซ
โตพลาสซ่ึม มีขนาดเล็กท่ีสุดและพบมากท่ีสุด มีนิวเคลียสขนาดใหญสีทึบ แตเม่ือนํามาสองดูดวย
กลองจุลทรรศนอิเลคตรอนอาจพบ cytoplasmic inclusion โดยเซลลเม็ดเลือดชนิดนี้พรอมท่ีจะยดึ
เกาะผิวกระจก มีหนาท่ีเกีย่วของกับกระบวนการจับกินส่ิงแปลกปลอมท่ีเขามาในรางกาย เรียกวา 
phagocytosis  
 

3.1.2 Semigranular cell หรือ Intermediate granulocyte จัดเปนเซลลเม็ดเลือดชนิดท่ีมี
แกรนนูลอยูในไซโตพลาสซึม ขนาดเล็ก มีนิวเคลียสรูปกลมหรือรูปไขอยูกลางเซลล โดยเซลลเม็ด
เลือดชนิดนีจ้ะแตกไดงายเม่ืออยูในหลอดทดลอง ทําใหเกิดการ degranulation ดังนั้นตองใชความ
ระมัดระวังในการศึกษา 
 

3.1.3 Granular cell หรือ Granulocyte จัดเปนเซลลเม็ดเลือดท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด มี
รูปรางเปนรูปไข นิวเคลียสขนาดเล็กอยูกลางเซลล มีแกรนนูลขนาดใหญอยูในไซโตพลาสซึม  
 

โครงสรางของเซลลเม็ดเลือดท้ัง 3 ชนิดของพวกครัสเตเซีย พบวา เซลลเม็ดเลือดชนดิ 
hyaline cell ทําหนาท่ีในการกลืนกินส่ิงแปลกปลอมท่ีเขามาในรางกาย (phagocytosis) สวนเซลล
เม็ดเลือดชนิด semigranular cell และ granular cell เปนสวนประกอบสําคัญของระบบโปรฟนอล
ออกซิเดส (pro phenoloxidase activity system : proPO), nodule formation, encapsulation และยังมี
การตอบสนองของระบบภมิูคุมกันท่ีทํางานโดยเซลลดวย (Smith and Soderhall, 1983) 
 



 

18 

การศึกษาแยกเซลลเม็ดเลือดกุง Penaeus stylirostris ดวยวิธีการยอมสี giemsa จากนัน้
นําไปสองดวยกลองจุลทรรศนเพื่อแยกชนดิ และนับเซลลเม็ดเลือดในแตระยะของการลอกคราบ 
พบวามีเซลลเม็ดเลือดชนิด hyaline cell ประมาณ 80 % ชนิด semigranular cell ประมาณ 10-13 % 
และชนิด granulae cell ประมาณ 4-10 % (Moullac et al., 1997) 
  

3.2 ระบบภูมิคุมกันในนํ้าเลือด (humoral immunity)  
 

ระบบภูมิคุมกนัในน้ําเลือดหรือสารท่ีเปนองคประกอบในน้ําเลือดของกุงกุลาดํา ซ่ึง
ไดแก เลคติน (lectine) , สารตอตานเช้ือแบคทีเรีย (antibacterial substances), เอนไซมไลโซไซม 
(lysozyme) และเอนไซมฟนอลออกซิเดส (phenoloxidase) โดยสารประกอบบางชนิดเปนโปรตีน 
บางชนิดเปนเอนไซม สารประกอบในน้ําเลือดสวนใหญถูกหล่ังมาจากแกรนนูลของเซลลเม็ดเลือด
ซ่ึงมีความสามารถในการทําลายเช้ือแบคทีเรีย หรือทําใหเกิดการแตกของเซลล  (Smith and 
Soderhall, 1983) 
 

เอนไซมฟนอลออกซิเดส (phenoloxidase) หรือระบบ Prophenoloxidese activating 
system  (proPO) เปนระบบที่มีความซับซอนขององคประกอบตางๆ ของเอนไซม ซ่ึงกระตุนใหเกิด
การแข็งตัวของเลือด ชวยในการทําลายส่ิงแปลกปลอมรวมท้ังพวกจุลินทรีย โดยทําการเปล่ียน
เอนไซม prophenoloxidase เปน phenoloxidase ทําปฏิกิริยากับ phenol แลวใหสารประกอบควนิิน 
(quinine) ท่ีสามารถเปล่ียนไปเปนเมลินิน (melanin) ซ่ึงหนาท่ีของเมลานินจะชวยในการยับยั้งหรือ
ปองกันการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรีย การยับยั้งเอนไซม proteinase  และ chitinase ท่ีอยู
ภายนอกเซลล สารตอตานแบคทีเรีย (antibacterial substances) เปนสารประกอบข้ันสุดทายท่ีไดจาก
กระบวนการของระบบ proPO เชนเดยีวกับเอนไซมฟนอลออกซิเดส รวมท้ังคุณสมบัติในการ
ปองกันการเจริญเติบโตของพวกแบคทีเรียและเช้ือรา (Hose et al., 1987; Soderhall et al., 1996) 

 
ระบบ proPO ท่ีแยกไดจากกุง crayfish  มีน้าํหนักโมเลกุล 76  กิโลดาตัน ประกอบดวย 

polypeptide สายเดีย่ว กิจกรรมของเอนไซมฟนอลออกซิเดสจะถูกกระตุนใหเพิ่มข้ึนเม่ือไดรับสาร 
lipopolysaccharide หรือ -1,3-glucan ท่ีเปนสวนประกอบของผนังเซลลของเช้ือแบคทีเรียและเช้ือ
รา รวมท้ัง peptidoglycan ท่ีเปนสวนประกอบของผนังเซลลจุลินชีพ ระบบ proPO สวนใหญจะ
เกิดข้ึนใน vesicle ของเซลลเม็ดเลือดชนิด semigranular cell และ granular cell ทําใหเกิดการหล่ัง
สาร proPO ออกมานอกเซลล การควบคุมกิจกรรมของระบบ proPO ไมใหอยูในสภาวะถูกกระตุน
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โดยการมีตัวยบัยั้ง ไดแก proteinase inhibitor และ trypsine inhibitor สวนตัวยับยั้งท่ีไดมีการศึกษา
แลวไดแก 2-macroglubulin สามารถยับยั้งปฏิกิริยาไดเพียงบางสวน ลักษณะของ 2-
macroglubulin ในสัตวไมมีกระดูกสันหลังท้ังหมดเปน dimmer ซ่ึงตางจากพวกสัตวเล้ียงลูกดวยนม
ท่ีเปน tetramer (Smith and Chisholm, 1992; Soderhall and Cerenius, 1992; Bachere et al., 1995; 
Sritunyalucksana et al., 1999)  
  

การศึกษากิจกรรมของเอนไซมฟนอลออกซิเดสในกุงกุงลาดํา กุงกามกราม และกุงขาว 
สวนใหญพบเอนไซมฟนอลออกซิเดสในไซโตพลาสซ่ึมของเซลลเม็ดเลือดชนิด semigranulocyte  
และ granulocytel (Sung et al., 1996) โดยพบวาความวองไวของเอนไซมฟนอลออกซิเดส ท่ีพบใน
เซลลเม็ดเลือดมีคาสูงกวาในน้ําเลือดกุง (Parrazzolo and Barracco, 1997) นอกจากนีแ้ลวยังพบ
เอนไซมชนิดนี้มีการแพรกระจายอยูในเน้ือเยื่อหลายสวนของตัวกุง มีการศึกษากิจกรรมของ
เอนไซมฟนอลออกซิเดสในเซลลเม็ดเลือดกุง Penaeus stylirostris พบวาปริมาณของเอนไซมฟนอ
ลออกซิเดสที่วัดไดจากเซลลเม็ดเลือดในชวงท่ีมีการลอกคราบ (interoult) สูงกวาระยะกอนการลอก
คราบ (premolt) อยางมีนัยสําคัญ (Moullac et al.,1997) 
 

การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมภายนอก มีผลกระทบตอการตอบสนองตอกิจกรรม
ของเอมไซมฟนอลออกซิเดสของกุงกุลาดํา พบวาการเพิม่ข้ึนของอุณหภูมิจาก 26 - 35 0C สงผลให
ปริมาณของเอนไซมฟนอลออกซิเดสลดลงถึง 31 % (พรเลิศ และคณะ, 2541ก) ปริมาณของ
เอนไซมฟนนอลอกซิเดสสามารถเพ่ิมข้ึนไดเม่ือกุงไดรับสาร -1, 3-glucan ในอัตรา 10 กรัมตอ
อาหาร 1 กิโลกรัม ติดตอกัน 3 วัน สามารถกระตุนใหการทํางานของเอนไซมฟนอลออกซิเดส
เพิ่มข้ึนมีคาอยูในชวง 4.88-12.66 unit/min/mg protein (พรเลิศ และคณะ, 2541ข)  ในสภาพท่ี pH 
ของน้ําตํ่ากวาคาปกติ (6.0) ไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงปริมาณเม็ดเลือด (2.60 x 104 เซลล/มล) และ
ความวองไวของเอนไซมฟนอลออกซิเดส (469.17 unit/min/mg protein) แตปริมาณออกซิเจนท่ี
ละลายในน้ําตํ่า และระดับของอุณหภูมิท่ีตํ่าลงมีผลตอระบบภูมิคุมกัน ความวองไวของเอนไซมฟ
นอลออกซิเดสจะลดตํ่าลงกวาในสภาวะปกติ (249.38 และ 365.49 unit/min/mg protein) (กิจการ 
และคณะ, 2543ข) 
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 3.3 ระบบภูมิคุมกันท่ีทํางานโดยเซลล (cellular immunity)  
  

การปองกันตัวโดยเซลลเปนกลไกลท่ีมีการแสดงออกในการกําจัดส่ิงแปลกปลอมใน
ส่ิงมีชีวิตทุกชนิด แตวิวฒันาการท่ีแตกตางกัน ทําใหกลไกลของรายละเอียดในแตละชนิดแตกตาง
กัน ระบบภูมิคุมกันท่ีทํางานโดยเซลลมักจะใชเซลลเม็ดเลือดเปนหลักในการตอสู และกําจัดส่ิง
แปลก ปลอม ซ่ึงมีหลายวิธี ไดแก phagocytosis, nodule formation และ encapsulation โดยท่ัวไปส่ิง
แปลกปลอมท่ีมีขนาดเล็กและมีจํานวนนอยจะถูกกําจดัโดยกระบวนการ phagocytosis สําหรับ 
nodule formation จะเปนการตอบสนองตอส่ิงแปลกปลอมขนาดเล็กแตมีจํานวนมาก สวน 
encapsulation จะเกิดข้ึนเม่ือส่ิงแปลกปลอมขนาดใหญเขาสูรางกาย 
  

3.3.1 ขบวนการฟาโกซัยโตซีส (phagocytosis) 
 

ขบวนการฟาโกซัยโตซีสเปนการปองกันตนเองโดยการใชเซลลพื้นฐานท่ีมีอยู
ท่ัวไปในสัตว ซ่ึงเปนตัวแรกของการปองกันตนเองจากส่ิงแปลกปลอมบุกรุกผานเขามาในรางกาย 
เกิดจากการทํางานของเซลลเม็ดเลือดและโปรตีนเปอรออกซิเนคติน (peroxinectin) ในน้ําเลือดชวย
ทําใหเกิดการเกาะติดของเซลลเม็ดเลือดกบัส่ิงแปลกปลอม (Soderhall and Cerenius, 1992) การ
กลืนเซลลส่ิงแปลกปลอมนั้นทําโดยการยืน่ไซโตพลาสซึมใหลอมรอบเซลลส่ิงแปลกปลอม จากนั้น 
lysosome จะทําการหล่ังเอมไซมท่ีทําหนาท่ียอยท่ียอยสลายเรียกวา acid hydrolases หลังจากการ
ยอยสลายจะปลอยสวนท่ีถูกทําลายแลวออกมาจากเซลล โดยท่ัวไปแลวในกลุมครัสเตเซียถาไมมี
การแยกชนิดเฉพาะของเซลลเม็ดเลือดพบวาอัตราการ phagocytosis มีคาต้ังแต 1-28 % ข้ึนกับปจจยั
ตางๆ ท่ีมีอยูในน้ําเลือดและปจจัยแวดลอมภายนอก กุงกุลาดําท่ีทดลองเล้ียงในหองปฏิบัติการ 
พบวา phagocytosis เฉล่ีย 26.14 % (กิจการ และคณะ, 2543ข) และหากเซลลเม็ดเลือดท่ีไดสัมผัส
กับ -1,3-glucan จะสงผลใหอัตราการ phagocytosis เพิ่มข้ึน 5-7 เทาใน กุง Penaeus japonicus 
(นันทริกา, 2538; Bachere et al., 1995) การศึกษาการใชเซลลเม็ดเลือดชนิด hyaline cell ท่ีไดจากปู 
Carcinus menus พบวาทําใหอัตราการ phagocytosis เพิ่มข้ึน 3 เทาของกุง (Soderhall  and Cerenius, 
1992) ปจจยัภายนอกท่ีมีผลตอการตอบสนองทางภูมิคุมกัน พบวาการเพ่ิมข้ึนและลดลงของ
อุณหภูมิจาก 26 เปน 35 0C และ 26 เปน 15 0C และการเพิม่ของ pH น้ําจาก 7.8 เปน 10.0 ไมทําให
การตอบสนองทางภูมิคุมกนัของกระบวนการ phagocytosis เปล่ียนแปลง แตการลดลง pH ของนํ้า
จาก 7.8 เปน 6.0 ทําใหความสามารถในการกําจัดส่ิงแปลกปลอมโดยการกลืนกินลดลงอยางมี
นัยสําคัญ (พรเลิศ และคณะ, 2541ก) 
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3.3.2 ขบวนการ Encapsulation และ Nodule formation  

 
Encapsulation เปนขบวนการท่ีเกิดข้ึนเม่ือส่ิงแปลกปลอมท่ีมีขนาดใหญ และ

จํานวนมากเขาสูรางกาย นอกจากท่ีถูกกําจดัไดดวยขบวนการ phagocytosis เปนการทํางานของ
เซลล เม็ดเลือดชนิด granular cell เขามาลอมจับส่ิงแปลกปลอมในระบบไหลเวยีนใหรวมกนัดวย
เม็ดเลือด หลายๆ ช้ัน โดยการเรียงตัวกนัของเซลลเม็ดเลือดเกิด encapsulation กับส่ิงแปลกปลอมท่ี
มีขนาดใหญแลวทําการกําจดัออกจากรางกาย สวน nodule formation เปนขบวนการท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีจุ
ลินทรียจํานวนมากเขามาจนรางกายไมสามารถกําจัดไดหมด โดยเชลลทําการหล่ังสารบางชนิด
ออกมาหุมส่ิงแปลกปลอมไวเปนกอนขนาดเล็กๆ ทําใหเกิดเปนเมลานนิโดยปฏิกิริยาของเอมไซม
ฟนอลออกซิเดสซ่ึงสามารถเกิดข้ึนไดท่ัวรางกาย ในกุงกลุาดํา nodule formation มักเกิดข้ึนใน
บริเวณท่ีเซลลเม็ดเลือดเขาไปไดนอย เชน บริเวณซ่ีเหงือก ลําตัว หวัใจ ตับ และตับออน สวน 
encapsulation พบไดในแองเลือด (Smith and Soderhall, 1983; กิจการ และคณะ, 2543ค) 
 
4. เบทาอีน    

 
เบทาอีน (Betaine) มีช่ือทางเคมีวา ไตรเมธิลไกลซีน มักพบในรูปแบบของ glycine betaine 

และ trimethylglycine เปนสารประกอบของหมูเมธิลรวมกับกรดอะมิโนไกลซีน (amino acid 
glycine) ภาพท่ี 1 เบทาอีนเปนผลิตภัณฑท่ีเกิดจากปฏิกริิยาออกซิเดช่ันของโคลิน (choline) 
เนื่องจากมีคุณสมบัติเปนผูใหหมูเมธิล (CH3) (methyl donor) จึงมีความจําเปนในปฏิกิริยาชีวเคมี
ของ เมไธโอนีน (methionine) และ โฮโมซีสทีน (homocysteine)ชน ลดระดับ โฮโมซีสทีน 
(homocysteine)  ในพลาสมา และชวยการการทํางานของตับท่ีเกี่ยวของกับไขมันใหดีข้ึน อีกท้ังยงั
ชวยรักษาความสมดุลภายในเซลล (osmoprotectant)  และปองกันโปรตีนถูกทําลาย (Schwahn. et 
al., 2003) 
 
 
 
 

 
 ภาพท่ี 1  สูตรโครงสรางทางเคมีของเบทาอีน   
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 4.1 ชีวเคมีของเบทาอีน   
 
เบทาอีนถูกสรางข้ึนในรางกายโดยขบวนการออกซิเดช่ันของโคลีน(oxidation of 

chlorine) ไตรเมธิลเลท (trimethylated) และสารประกอบท่ีใหหมูเมธิล เบทาอีนจะมีการใหหมูเมธิ
ลอยางจํากัดเพยีงหนึ่งปฏิกิริยาชีวเคมีเทานัน้ของการเปล่ียนโฮโมซีสทีนไปเปนเมไธโอนีน หลังจาก
ท่ีมีการใหหมูเมธิลแลว เบทาอีนจะเปล่ียนไปเปนไดเมธิลไกลซีน (dimethylglycine : DMG) ในวฎั
จักรเมไธโอนนีโฮโมซีสทีน ซัลเฟอรท่ีอยูในโครงสรางโมเลกุลของกรดอะมิโนเมไธโอนีนจะถูก
เปล่ียน เปนเอส-อะดีโนซิลเมไธโอนีน (S-adenosylmethionine : SAMe) การใหเมธิลคร้ังแรก
สําหรับปฏิกิริยาทางชีวเคมจีะเกดิข้ึนท่ีตับและถูกสงมาท่ีเนื้อเยื่อ การสูญเสียหมูเมธิลทําให 
adenosylmethionine ถูกเปล่ียนไปเปน S-adenosylhomocysteine และสูญเสีย adenosine แลวจะถูก
เปล่ียนเปนโฮโมซีสทีน (homocysteine) หลังจากนัน้จะถูกเมตาบอไลซไปเปนกรดอะมิโนซีสทีน 
(cysteine) และ ทอรีน (taurine) ซ่ึงเปน transsulfuration หรือเปล่ียนกลับมาเปนเมไธโอนีนจากการ
รับหมูเมธิล ในปฏิกิริยาเมธิลเลชัน (methylation) การเพิ่มหมูเมธิลในโฮโมซิสทีนมีสองทาง 
(pathway) คือ การใหหมูเมธิลของวิตามินบี 12 (methylmocabalamin) ซ่ึงเปนโคเอนไซม 
(coenzyme) ในปฏิกิริยาของเอนไซมท่ีสังเคราะหเมไธโอนีน หรืออีกทางหนึ่งคือการใหหมูเมธิล
ของเบทาอีนแกโฮโมซีสทีนโดย เอนไซมเบทาอีน-โฮโมซิสทีน เมธิลทรานซเฟอเรส (betaine-
homocysteine methyltransferase : BHMT) ภาพท่ี 2 (Miller, 2003) กลไกการเกดิปฏิกริิยาของการ
ใหหมูเมธิลของเบทาอีนพบเพียงการใหโฮโมซีสทีนเทานั้นโดยเอนไซมเบทาอีนโฮโมซิสทีน
เมธิลทรานซเฟอเรส (betaine-homocysteine methyltransferase : BHMT) จะไมพบในขบวนการหมู
เมธิล (methylation) ในปฏิกริิยาอ่ืน (Millan and Garrow, 1998) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพท่ี 2   วัฏจักรของโฮโมซีสทีนท่ีมีเบทาอีนเกีย่วของ   
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TFM          - tetrahydrofolate
5MTHF     - 5-methyl tetrahydrofolate
MS             - methionine synthase
SAMe - S-adenosylmethionine
BHMT       - betaine-homocysteine methyltransferase

Involvement of Betaine in Homocysteine Recycling
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 4.2 คุณสมบัติของเบทาอีน 
  

เบทาอีนเปนสารประกอบธรรมชาติไมเปนพิษสามารถทนความรอนไดถึง 200 0C 
แหลงท่ีพบ เชน บีท ตับ ไขปลา ถ่ัวตาง และธัญพืช เปนตน และยังพบปริมาณสูงในสัตวไมมี
กระดูกสันหลังในทะเลซ่ึงเปนอาหารของปลา ดวยคุณสมบัติดังกลาวของเบทาอีนจึงถูกนํามาใชใน
การผลิตอาหารสัตวไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยท่ัวไปมกัจะพบในสัตวน้ําท่ีเปนเหยือ่ธรรมชาติ 
โดย เฉพาะพวกสัตวไมมีกระดูกสันหลังในทะเล แตในการผลิตอาหารสัตวน้ําเบทาอีนยังถูก
นํามาใชในอาหารปริมาณตํ่าเม่ือเทียบกับในสัตวบก 

 
4.3.1 ชวยรักษาสมดุลในรางกาย (Osmoprotectant) 

 
เบทาอีนท่ีพบในพืช จุลลินทรีย  ละสัตวบางชนิดนั้นมีประโยชนท่ีจะชวยให

เซลลสามารถรักษาสมดุลไดในกรณีท่ีส่ิงแวดลอมมีการเปล่ียนแปลง เชน เกิดความแหงแลง เกดิ
สภาวะไฮเปอรออสโมติก (hyperosmotic stress) น้ําจะแพรออกจากเซลล สารละลายภายในเซลลมี
ความเขมขนสูงข้ึนทําใหเอนไซมไมทํางาน การสังเคราะหเบทาอีนในไมโตคอนเดรียแลวนําไป
สะสมท่ีในเซลลจะชวยรักษาสมดุลโดยจะเก็บน้ําไวและขับเกลือออกจากเซลล เม่ืออุณหภูมิหรือ
ความเค็มเปล่ียนไปการทํางานของเอนไซมจะลดลง inactive enzyme แตเม่ือไดรับเบทาอีนจะชวย
ทําใหเอนไซมภายในเซลลยงัคงทํางานไดปกติ ซ่ึงจะคลายกับการทํางานของเบทาอีนในไตของสัตว
ช้ันสูง เกิดการสะสมในอวยัวะตางๆ ในรางกาย (Sung and Johnstone, 1969; Yancey, 1992; Burg, 
1992) จากการทดลองปลาไดท่ีรับเบทาอีนจากการเสริมในอาหารซ่ึงจะถูกเก็บสะสมไวในเน้ือเยื่อ 
จะถูกสังเคราะหข้ึนมาระหวางเกิด osmotic stress เม่ือเกิดสภาวะของส่ิงแวดลอมมีการเปล่ียนแปลง
ไป จะชวยรักษาความสมดุลของไอออนภายในเซลล และอัตราเมตาบอลิซึมใหเปนปกติ เชน ใน
ปลาซัลมอนท่ีมีการอพยพจากน้ําจืดไปยังทะเล  

 
4.3.2 สารดึงดูดการกิน (chemoattractant) 

 

สารเคมีท่ีเปนสารชวยดึงดดูการกินอาหาร เชน กรดอะมิโน (amino acid) นิวคลี
โอไทด (nucleotide) นิวคลีโอไซด (nucleoside) และ quaternary ammonium bese (Takeda and 
Takii, 1992; Penafloraida and Vertanen, 1996a.) เนื่องจากเบทาอีนมีคุณสมบัติในการละลายน้ําได
ดี กล่ินและรสชาติของเบทาอีนจึงชวยในการดึงดูดใหสัตวน้ํามากนิอาหารของสัตวน้ําชนดิตางๆ 
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การทดสอบใชเบทาอีนเปนสารดึงดูดการกินอาหารในสัตวน้ําหลายชนิด เชน พบในปลากลุมซัลโม
นิด (Salmonids) (Marui et al.,1983) ปลาซีบรีม (Sea bream) (Goh and Tamura, 1980) ปลาโดเวอร
โซล (Dover sole) (Mackie and Mitchell, 1980) และ กุง (Carr, 1978) เปนตน ดังนั้นการเสริม
สารเบทาอีนในสูตรอาหารอาจจะชวยใหอาหารมีความนากิน มีกล่ิงและรสชาติดีข้ึน สามารถดึงดูด
การกินอาหารสัตวน้ํามากข้ึน 

 
4.3.2 หมูเมธิล (methyl donor) 

   
เบทาอีนเปนผูใหหมูเมธิลในปฏิกิริยาการกระตุนการทํางานของหลายเอนไซมซ่ึง

มีความจําเปนในการสังเคราะหโปรตีนและการเผาผลาญพลังงาน (Energy metabolism)  การ
สังเคราะหเมทไธโอนีนจากโฮโมซีสทีน การสังเคราะหคารนิทีน (carnitine) ครีเอทีน (creatine) 
และ ฟอสฟาติดิลโคลีน (phosphatidylcholine) ความสัมพนัธของเมตาบอลิซึมระหวางโคลีน เบ
ทาอีนและเมทไธโอนีน (ภาพท่ี 3) เบทาอีนทําหนาท่ีใหหมูเมธิลทําใหโฮโมซีสทีนเปล่ียนเปนเมท
ไธโอนีนแลว  ยังใหหมูเมธิลท่ีเปนสารต้ังตนในการสังเคราะหสารประกอบอ่ืนๆ ท่ีสําคัญของ
รางกาย เชน คารนิทีน (carnitine) ครีเอทีน (creatine) อารเอ็นเอและดีเอ็นเอ (RNA/DNA)  สารท่ีทํา
หนาทีเกีย่วกับระบบประสาท (neurotransmitter) ฮอรโมน และฟอสโฟลิปด (phospholipid) ชวยใน
การเปล่ียนแปลงพลังงานและลดการสะสมไขมันในสุกร  อีกท้ังพบวาในกลามเนื้อของสุกรมีการ
สะสมคารนิทีน (carnitine) และสารประกอบกรดไขมันคารนิทีน (carnitine-fatty acid complex) 
มากข้ึน  ชวยใหการใชประโยชนไขมันดีข้ึน เนื่องจากคารนิทีนจะชวยลําเลียงขนสงกรดไขมันไป
ในไมโตรคอนเดรียทําใหลดการสะสมไขมันในรางกาย (Cadongan et  al., 1993; Fernades-Figares 
et al., 2002)  

 

กลไกการเกิดปฏิกิริยาของการใหหมูเมธิลของเบาอีนพบเพียงการใหโอโมซีสทีน
เทานั้น โดยเอมไซมเบทาอีน-โฮโมซีสทีนเมธิลทรานซเฟอเรส (betaine-homocysteine 
methytransferase : BHMT) จะไมพบในกระบวนการใหหมูเมธิลในปฎิกิริยาอ่ืน (Baggott, 1994; 
Alternative Medicine Review, 2003) แต S-adenosylmethionied (SAM)ท่ีไดรับจากเมทไธโอนีน
สามารถใหหมูเมธิลแกตัวรับไดหลายชนิดและไดผลิตภณัฑแตกตางกนัไปตามตัวรับท่ีหมูเมธิล 
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ภาพท่ี 3  ความสัมพันธของเมตาบอลิซึมระหวางโคลีน เบทาอีนและเมไธโอนีน 
 

 ท่ีมา: Alternative Medicine Review (2003) 
 

4.4  ผลของเบทาอีนตอสัตวน้ํา 
 

Papatryphon and Soares (2000) พบวาอาหารท่ีมีเบทาอีนทําให Dover sole กินอาหาร
นอยกวาอาหารสูตรควบคุม อยางไรก็ตามเบทาอีนท่ีรวมกับกรดอะมิโนอ่ืนจะกระตุนการกินอาหาร
ไดดีกวาอาหารท่ีมีกรดอะมิโนเพียงอยางเดียว และไดมีการศึกษาผลของ เบทาอีนและกรดอะมิโน
ในปลากระพง (striped bass) แตกย็ังไมสามารถบอกไดชัดเจนวาการกนิอาหารท่ีเพิ่มข้ึนนั้นเกิด
จากเบทาอีนหรือผลจากปฏิกิริยารวมของเบทาอีนและกรดอะมิโน 

 
เบทาอีนมีผลตอการดึงดูดการกินอาหารของสัตวน้ํา เชน ปลากลุมซัลโมนิด 

(Salmonids) (Marai et  al., 1983; Virtanen et  al., 1989., 1992,)   ซีบรีม (Sea bream) (Goh and 
Tamura, 1980) โดเวอรโซล(Dover sole) Mackie and Mitchell, 1980) ปลาไหล (Mackie and 
Mitchell, 1983) และกุง (Carr, 1978) และสอดคลองกับท่ีรายงานวา กรดอะมิโนเบทาอีนท่ีใสลงไป
ในอาหาร เม่ือมีการละลายน้าํทําใหปลาและกุงบางชนดิมีการตอบสนองตอการกินในทางท่ีดี 
เนื่องมาจากเบทาอีนมีกล่ินท่ีดึงดูดการกินของปลาหลายชนิด (Carr, 1978; Mackie and Mitchell, 
1985; Virtanen and Rosi.,1995; Takaoka et al., 1995; Papatryphon and Soares, 2000) อีกท้ังยัง
พบวาสริมเบทาอีนในอาหารสัตวน้ําเพื่อเปน chemoattractant ในกุงกุลาดําวยัออน Penaeus 
monodon (Murai et al., 1983; Penaflorida and Virtanen, 1996b; Coman et al., 1996) กระตุนการ

ไมโตคอนเดรียน

โคลีน เบทาอีน เบทาอีนโคลีน

อะซิติลโคลีน

ฟอสฟาติดิลโคลีน

ฟอสฟาติดิลซีรีน

CH3CH3

โฮโมซีสทีน

เมไธโอนีน

เอส-อะดีโนซิล-โฮโมซีสทีน

เอส-อะดีโนซิล-เมไธโอนีน

การสังเคราะหโปรตีน

MTHF
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กินอาหารของกุง Penaeus japonicus  (Deshimaru and Yone, 1978 อางโดย Shiau, 1998) และ การ
เพิ่มไกลซีนเพือ่ถูกกระตุนพฤติกรรมการหาอาหารของกุงกามกราม (Macrobrachium rosenbergii) 
จะมีประสิทธิภาพสูงข้ึนเม่ือมีสารละลายไกลซีนเบทาอีน หรือสาร chemoattractant ชนิดอ่ืนละลาย
อยูในน้ํา (Harpaz, 1997) 
 

จริยา (2549) รายงานวา การเสริมเบทาอีนในอาหารกุงกุลาดําวยัรุน 0.75% และ 1.5% 
ไมมีผลตอการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใชโปรตีน กจิกรรมเอนไซมในทางเดนิอาหาร อัตรา
การสังเคราะห RNA ตลอดจนปริมาณ RNA และการสะสมของโปรตีนในกลามเนื้อ สวน อดิษย 
(2549) รายงานวา การเสริมเบทาอีนในอาหาร 0.75% เพียงพอท่ีจะทําใหกุงกุลาดําวยัรุนมีความ
ทนทานตอการเปล่ียนแปลงของความเค็ม อุณหภูมิ และแอมโมเนียในน้ํา  

 
Felix and Sudharsan (2004) ทําการทดลองพบวาไกลซีนเบทาอีนท่ีเสริมในอาหาร 5 

กรัมตอกิโลกรัม ทําใหกุงกามกรามวัยออน (Macrobrachium rosenbergii) มีอัตราการเจริญเติบโต
ของสูงท่ีสุด และท่ี 10 และ 15 กรัมตอกิโลกรัม สูงกวาท่ีไดรับอาหารสูตรควบคุมเชนกัน ซ่ึงมีความ
แตกตางทางสถิติ อัตราการแลกเนื้อท่ีท้ัง 3 ระดับตํ่ากวาท่ีไดรับอาหารสูตรควบคุม  

 
สวน Kasper et al., 2002) ไดทําการทดลองการใชเบทาอีนทดแทนโคลีนในอาหาร

สําหรับปลานิลวัยออน (Oreochromis  niloticus) พบวาอาหารท่ีมีสัดสวนของโคลีนตอเบทาอีน 
40:60 มีผลทําใหปลามีปริมาณการกนิอาหารมากท่ีสุดคือ 43.1 กรัมตอน้ําหนกัตัวซ่ึงมีความแตกตาง
ทางสถิติกับท่ีสัดสวน 100: 0 และ 85: 15 ท่ีมีผลตอปริมาณการกนิอาหารท่ีนอยกวา สวนน้ําหนกัตัว
ของปลาท่ีไดรับโคลีนตอเบทาอีนท่ีสัดสวน 10:90 มีคาสูงสุด ซ่ึงมีความแตกตางกับท่ีสัดสวน 100:0 
และ 85:15 พบวาสัดสวนของโคลีนและเบทาอีนในอาหารแตละระดบัไมมีผลทําใหประสิทธิภาพ
อาหาร (feed efficeincy) และปริมาณการสะสมไขมันในตับ 

 
เบทาอีนมีความสําคัญตอกรดอะมิโนซัลเฟอรในกระบวนการ catabolic pathway อีก

ท้ังยังสามารถออกซิไดซจากโคลีนได โดยมีปฏิกิริยารวมกันกับโคลีนหรือเมทไธโอนีน รวมท้ัง
ฟอสฟาติดิลโคลีนดวย ในสัตวมีกระดูกสันหลังสามารถออกซิไดซจากโคลีนมาเปนเบทาอีนไดซ่ึง
เปนปฏิกิริยาทางเดียว แตไมพบหลักฐานการสังเคราะหโคลีนจากเบทาอีนในปลานิล (Kasper et al., 
2000) ปลาเรนโบวเทรา (rainbow truot) ท่ีไดรับเบทาอีน 1.5 กรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม สามารถ
ทดแทนความตองการโคลีนได 50 เปอรเซ็นต (Rumsey, 1991) และอาจจะถึง 100 เทาในปลานิล 
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อุปกรณและวิธีการ 

 
อุปกรณ 

 
1). กุงกุลาดํา 

  
นํากุงกุลาดําท่ีเล้ียงในบอดนิขนาดนํ้าหนักเฉล่ีย 3 กรัม จากฟารมเล้ียงกุงท่ีไมมีประวติัการ

เกิดโรคระบาด ไมแสดงอาการเกิดโรค ตัวใส คราบแข็งปกติ ปรับความเค็มน้ําจนไดความเค็ม 20 
ppt จากนัน้เล้ียงกุงเปนเวลา 2 สัปดาห เพื่อใหกุงปรับตัวใหคุนเคยกับสภาพการเล้ียงในถังทดลอง 
และ คัดขนาดกุงท่ีแข็งแรงเพื่อใชสําหรับการทดลองตอไป 

 
2) อาหารทดลอง  

 
อัดเม็ดอาหารอาหารกุงกุลาดําชนิดจมน้ํา ซ่ึงมีปลาปน หัวและเปลือกกุงปน ตับปลาหมึก

ปน กากถ่ัวเหลือง แปงสาลี โมโนแคลเซียมฟอสเฟต วิตามินและแรธาตุรวมเปนวัตถุดิบ (ตารางท่ี 
4) กําหนดใหมีโปรตีน 38% ไขมัน 6% ความช้ืนไมเกนิ 8% และพลังงาน 2,500 kcal/kg ข้ันตอน
การผลิตนําวัตถุดิบท้ังหมดผสมดวยเคร่ืองผสมอาหารใหเขากัน อัดเม็ดอาหารขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 1.5 มม. และมีความคงตัวในน้ํา 4-6 ช่ัวโมง วเิคราะหองคประกอบทางเคมีตามวิธี
มาตรฐาน AOAC (2000) (โปรตีน วิธี Kjedahl method ขอ 976.06, ไขมัน วิธี Ether extract system 
ขอ 920.39, เยื่อใย วิธี Filtered Glass Crucible Method ขอ 978.10, เถา Muffle furnace combustion 
in 600๐C ขอ 942.05, และความช้ืน วิธีDrying in Vacuo at 103-105 ๐C in Oven ขอ 304.01 คํานวณ
คา Nitrogen free extract : NFE =100-(%protein+%lipid+%ash+ %fiber+ %moisture) (NRC, 
1993) และพลังงานท่ียอยได (Digestible energy) =(%protein x 3.1)+(%lipid x 8.10)+(NFE x 2.5) 
(NRC,1983)  
 

3) เบทาอีน  
 
  สารเบทาอีนท่ีผสมในอาหารกุงกุลาดําเปนผลิตภัณฑของ Culton Ltd. Finnsugar Bi 

Products, Helsinki Finland. ช่ือทางการคา Finnstim หรือ Betafin ซ่ึงสกัดจากหวับีท (sugar beet) มี
ลักษณะเปนผงสีขาวละเอียด ผสมในอาหารระดับตางๆ กัน ดังแสดงในตารางท่ี 4 รวมกับวัตถุดิบ
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อ่ืนๆ แลวอัดเม็ดอาหารกุงแบบชนิดเม็ดจมน้ํา อาหารทดลองเม่ือตากแหงแลวเก็บใสถุงพลาสติกแช
ในตูเย็น – 100C  สําหรับใชในการทดลองตอไป 

 
4) น้ําทะเลความเค็ม 20 ppt. 
 
 ใชน้ําเค็มจากนาเกลือความเค็มสูง (100 ppt) มาเจือจางใหมีความเค็ม 20 ppt กําจัดเช้ือโรค

ดวยสารละลายแคลเซียมไฮโปรคลอไรด (Ca (OCl-
2)) ความเขมขน 40 ppm ใหอากาศเต็มท่ีเพื่อให

คลอรีนสลายตัวเปนเวลา 2-3 วัน กอนนําน้ํามาใชทําการทดสอบการตกคางคลอรีนโดยหยด
สารละลายโปรแตสเซียมไอโอได (KI) ในน้ํา ถายังมีการตกคางของคลอรีนน้ําจะเปล่ียนเปนสี
เหลือง กําจัดดวยโซเดยีมไธโอซัลเฟต (Na2 S2O3) 10 ppm แลวใสหวัทรายเพ่ือเพิ่มออกซิเจน 2-3 
ช่ัวโมง กอนนาํมาใช 
 
 5) ถังทดลอง 
 
  ใชถังไฟเบอรขนาด 1 ตัน เติมน้ําเค็ม 20 ppt ปริมาตรน้ํา 700 ลิตร พรอมใหอากาศในถัง
ทดลอง ซ่ึงใสเศษอวนเพ่ือเปนท่ียึดเกาะและหลบซอนของกุง  
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ตารางท่ี 4  สูตรอาหารกุงกุลาดําท่ีเสริมเบทาอีนระดับระดับตางๆ กันและผลวิเคราะหองคประกอบ
ทางเคมีในอาหารทดลอง 

 
สวนประกอบวัตถุดิบ ปริมาณเบทาอีนในสูตรอาหาร (%) 

 ชุดที่ 1 (ควบคุม 0%) ชุดที่ 2 (1.0%) ชุดที่ 3 (2.0%) 
ปลาปน 
หัวกุงและเปลือกกุงปน 
กากถ่ัวเหลือง 
ปลายขาว 
แปงสาลี 
โมโนแคลเซียมฟอสเฟต 
เลซิทิน 
สารเหนียว 
สารกันหืน 
สารกันเช้ือรา 
วิตามินและแรธาตุรวม* 
เบทาอีน 
รวม 

30.0 
10.0 
33.0 
3.0 

20.28 
0.5 
1.0 
0.2 

0.015 
0.1 
2.0 
0 

100 

30.0 
10.0 
33.0 
3.0 

19.28 
0.5 
1.0 
0.2 

0.015 
0.1 
2.0 
1.0 
100 

30.0 
10.0 
33.0 
3.0 

18.28 
0.5 
1.0 
0.2 

0.015 
0.1 
2.0 
2.0 
100 

ความช้ืน 
โปรตีน 
ไขมัน 
เยื่อใย 
เถา 
Nitrogen free extract (NFE) 
พลังงานรวม (Kcal/100 g) 

9.11 
38.21 
6.03 
3.42 
12.56 
30.68 

244.00 

9.02 
38.14 
6.07 
3.34 
12.74 
30.69 

244.13 

9.30 
38.26 
6.24 
3.02 
12.62 
30.56 

245.55 
 

หมายเหตุ * วติามินและแรธาตุรวม 1 กิโลกรัม ประกอบดวย วิตามินเอ 12 กรัม, วิตามิน บี 300 กรัม 
วิตามินเค 80 กรัม, วิตามินบี1 100 กรัม, วิตามินบี 2 80 กรัม, วิตามินบี 6 100 กรัม, 
วิตามินบี12 0.05 กรัม, กรดโฟลิค 20 กรัม, นิโคตินิค 100 กรัม, ไบโอทิน 1.5 กรัม, กรด
แพนโทเธนิค  100 กรัม, อินโนซิทอล 15  กรัม, โคลีนคลอไรด 30 กรัม,   วิตามินซี  500 
กรัม,  แมงกานีสซัลเฟต 0.02  กรัม,  คอปเปอรซัลเฟต 0.035 กรัม, ซีลีเนียม 0.0002 กรัม    

 
 



 

30 

วิธีการ 

 
การวางแผนการทดลอง 

 
วางแผนการทดลองเปนแบบสุมตลอด (completely randomized design) โดยแบงชุด

ทดลองออกเปน 3 ชุดทดลอง แตละชุดทดลองมี 6 ซํ้า อาหารทดลองมีการเสริมเบทาอีนดังนี ้
 
ชุดทดลองท่ี 1ชุดควบคุมไมเสริมเบทาอีน (0 %) 
ชุดทดลองท่ี 2 เสริมเบทาอีน1 %  
ชุดทดลองท่ี 3 เสริมเบทาอีน 2 %  
 
สภาวะการเล้ียงสัตวทดลอง 

 
เล้ียงกุงกุลาดําในถังไฟเบอรขนาด 1 ตัน ในน้ําเค็ม 20 ppt ปริมาตรน้ํา 700 ลิตร พรอมให

อากาศในถังทดลอง ซ่ึงใสเศษอวนเพ่ือเปนท่ียึดเกาะและหลบซอนศัตรูของกุงขณะลอกคราบ คัด
ขนาดกุงกุลาดาํท่ีมีน้ําหนกั 3-4 กรัม ปลอยเลี้ยงในถังทดลองอัตราปลอย 80 ตัวตอตารางเมตร หรือ 
90 ตัวตอถัง 

 
อัตราการใหอาหาร 5 , 4 และ 3 % ของน้ําหนักตัว สําหรับกุงขนาด 3 , 5 และ 10 กรัม 

ตามลําดับ วันละ 4  ม้ือ (เวลา 8.00, 12.00, 16.00, 20.00 นาฬิกา) โดยใสอาหารในกระชังขนาด 
20x20 ซม. แบงใหม้ือละเทากัน หลังจากใหอาหาร 1 ช่ัวโมง เก็บอาหารท่ีเหลือในกระชังแลวนําไป
อบแหงท่ี 50 0C ในตูอบเพ่ือหักลบอาหารท่ีกุงกินในแตละวันบันทึกปริมาณการกินอาหารจริง  

 
การจัดการคุณภาพน้ําในระหวางการเล้ียง ตลอดการทดลองใหอากาศ ปดถังทดลองดวยผา

พลาสติกเพื่อควบคุมอุณหภมิูใหคงท่ี พรางแสงเพื่อลดการรบกวนจากภายนอกซ่ึงจะทําใหกุงเกิด
ความเครียดและกินอาหารนอยลง กอนใหอาหารมื้อแรกทําการดูดตะกอนของเสียจากเศษอาหาร
และส่ิงขับถายภายในบอ เปล่ียนถายน้ําในถังทดลอง 20 % ของปริมาตรน้ําในถังทดลองทุกๆ 
สัปดาห แลวเติมน้ําทะเลใหครบ 700 ลิตร ตลอดการทดลองตรวจสอบการเปล่ียนแปลงของคุณภาพ
น้ําท่ีจําเปนทุก 2 สัปดาห  
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การทดลองท่ี 1  ศึกษาการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใชอาหารของกุงกุลาดาํ  
 

1)  ศึกษาการเจริญเติบโตของกุงกุลาดํา 
 
เม่ือเร่ิมการทดลองสุมกุงช่ังน้ําหนกัเร่ิมตน จํานวน 100 ตัว เพื่อหาคาเฉล่ียเร่ิมตนการ

ทดลอง หลังจากเล้ียงกุงเปนเวลา 30, 60 และ 90 วัน สุมเก็บขอมูลการเจริญเติบโตโดยการช่ัง
น้ําหนกั และวดัขนาดกุงในถังทดลอง จํานวน 10 ตัวตอถัง เพื่อเปนขอมูลดานการเจริญเติบโตในแต
ละระยะ และปรับปริมาณการใหอาหารใหเหมาะสมกบัการเจริญเติบโตของกุง ขอมูลท่ีไดนําไป
คํานวณการเจริญเติบโตซ่ึงเกิดจากการไดรับอาหารทดลอง ดัชนีสําหรับศึกษาอัตราการเจริญเติบโต
ของกุงกุลาดํา ในแตละชุดทดลองตามวิธีของ Brown (1957) ไดแก 

   
1.1) น้ําหนักท่ีเพิ่มเม่ือส้ินสุดการทดลอง (Weight gain. WG) : กรัม 

 = น้ําหนักเฉล่ียสุดทาย – น้ําหนักเฉล่ียเร่ิมตน 
 

1.2) น้ําหนักเฉล่ียท่ีเพิ่มตอวนั (Average daily gain :ADG) : กรัม/ตัว/วัน 
= น้ําหนักเฉล่ียสุดทาย - น้ําหนักเฉล่ียเร่ิมตน 

         ระยะเวลาทดลอง(วัน) 
 

1.3) อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (Specific growth rate : SGR) : % 
  =  lnน้ําหนักเฉล่ียสุดทาย – lnน้ําหนกัเฉล่ียเร่ิมตน x100 
         ระยะเวลาทดลอง (วัน) 

 
1.4) อัตรารอด (Survival rate : SV) : %  

= จํานวนปลาเม่ือส้ินสุดการทดลอง x 100 
        จํานวนปลาเม่ือเร่ิมตนการทดลอง 

 
2)  ศึกษาประสิทธิภาพการใชอาหารของกุงกุลาดํา 

   
 การใหอาหารใหในอัตราท่ีเหมาะสมกับน้าํหนักตัวของกุงกุลาดํา โดยแบงอาหารใหวันละ 
4 ม้ือในแตละวัน โดยใสในกระชัง หลังการใหอาหาร 1 ช่ัวโมง เก็บอาหารท่ีเหลือแลวนําไปอบให
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แหงในตูอบ 50 0C แลวช่ังน้ําหนักอาหารท่ีเหลือเพื่อหาปริมาณการกนิอาหารท่ีแทจริงในแตละคร้ัง 
และขอมูลท่ีไดจากการทดลองใชเปนดัชนสํีาหรับศึกษาประสิทธิภาพการใชอาหารของกุงกุลาดําท่ี
ไดรับอาหารทดลองท่ีมีเบทาอีนในระดับตางๆ กัน คํานวณตามวิธีของ Halver (1989) ไดแก  
 
 2.1) ประสิทธิภาพการใชโปรตีน (Protein efficiency ratio :PER)  
  =   น้ําหนกัท่ีเพิ่ม 
          ปริมาณโปรตีนท่ีกิน(แหง) 

 
2.2) อัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อ (Food conversion ratio : FCR)   
 =  ปริมาณอาหารท่ีกิน 

           น้ําหนกัท่ีเพิม่ข้ึน 
 
การทดลองท่ี  2  ศึกษาองคประกอบทางเคมีของเลือดและระบบภูมิคุมกันของกุงกุลาดํา  
 

การเก็บขอมูลการทดลองทําการสุมเก็บตัวอยางกุงกุลาดําเร่ิมตนการทดลองและเม่ือเล้ียง
ดวยอาหารทดลองเปนเวลา 30, 60 และ 90 วัน ตามลําดับ โดยมีวิธีการศกึษาดังนี ้
  
 การเตรียมตัวอยางน้ําเลือดกุงกุลาดําเพื่อการวิเคราะห 
 
 สุมตัวอยางกุงจากถังทดลองถังละ 3 ตัว เกบ็ตัวอยางเลือดทันทีโดยใชกระบอกฉีดยาขนาด 
1 มล. ดวยเข็มเบอร 24 G เจาะเลือดบริเวณขอตอของขาเดินคูท่ี 3 จาก ventral sinus เพื่อวิเคราะห
องคประกอบทางเคมีในน้ําเลือดและระบบภูมิคุมกันของกุงกุลาดําโดยมีวิธีการดังนี ้ 
  
 1) วิเคราะหคาออสโมลาริต้ี (Osmolarity) และอิออนตางๆ ในน้ําเลือด (Blood electrolyte) 
   

เก็บตัวอยางเลือดกุงแตละตัวไปวิเคราะหคาออสโมลาริต้ี และอิออนตางๆ ในเลือดกุง 
โดยดูดเลือดกุง 100 ไมโครลิตร ผสมสารละลายโซเดียมซิเตรท 1% ปริมาตร 200 ไมโครลิตร ทําให
เม็ดเลือดแตกดวยคล่ืนความถ่ีสูง (sonicator ท่ี แอมพิจดู 30 เวลา 5 นาที) ไปวเิคราะหทันที เพื่อหา
วัดคาออสโมลาริต้ีดวยเคร่ือง Osmometer (The advanced osmometer :3D3) และวิเคราะหคาอิออน
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ตางๆ (blood electrolyte) ไดแก Na+  K+ และ  Cl- โดยเครื่องวิเคราะห Eletrolyte analyzer (Ciba 
corning: 644) 
  
 2) องคประกอบทางเคมีของเลือดกุงกุลาดํา 
  

การเก็บตัวอยางเลือดและเตรียม hemocyte lysate (HLS)  
 
โดยเก็บตัวอยางเลือดประมาณ 0.5 มล. ซ่ึงมีสารละลาย 10 % sodium cetrate ผสมกับ

อาหารเล้ียงเซลลเม็ดเลือด K-199 (modified M-199)  pH 7.4 เปนสารปองกนเลือดแข็งตัว 
(anticoagulant) จนไดปริมาตรครบ 1 มล. จากนั้นจึงทําการหมุนเหวี่ยงท่ีความเร็ว 6,500 rpm เปน
เวลา 2 นาที ท่ีอุณหภูมิ 4 0C เพื่อแยกเซลลเม็ดเลือดกุงกุลาดํา ดูดสวนใสท้ิงไปและนาํเฉพาะสวน
ของเม็ดเลือดท่ีรวบรวมไดจากกุงแตละตัว ลางดวย K-199 และละลายในสารละลาย cacodylate 
buffer pH 7.4 ทําใหเซลลแตกโดยใชคล่ืนความถ่ีสูง (sonicator) ท่ีแอมพลิจูด 30 เปนเวลา 5 วินาที 
นําสารละลายท่ีไดมาหมุนเหวีย่งใหตกตะกอนความเร็วรอบ 10,000 rpm เปนเวลา 10 วินาที ท่ี 
อุณหภูมิ 4 0C จึงนําไปแยกเฉพาะสารละลายสวนใสซ่ึงเปน hemocyte lysate (HLS) แลวน้ําไป
วิเคราะหปริมาณโปรตีนในน้ําเลือด ขอ 2.1 และความวองไวของเอนไซมฟนอลออกซิเดส ขอ 3.3  

 
2.1) ปริมาณโปรตีนในน้ําเลือด (protein in haemolymph) วิเคราะหตามวิธีการของ 

Lowry et al., (1951) 
   

วิเคราะหปริมาณโปรตีนในน้ําเลือดกุงกุลาดํา นํา HLS มา 0.01 มล. ผสมน้ํากล่ัน 
0.09 มล. เขยาใหเขากนั เติมสารละลายอัลคาไลด คอปเปอร (alkaline copper solution) 1.0 มล. เขยา
ใหเขากนัดีท้ิงไว 10 นาที จากน้ันเติมสารประกอบโพลิน (folin reagent) 0.1 มล. เขยาใหเขากันดวย
เคร่ืองท้ิงไว 10  นาที เพื่อใหสารประกอบโฟลีนทําปฏิกิริยากับโปรตีนในเลือด แลวจึงนําไปวดัคา
การดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 600 นาโนเมตรเทียบกบัสารละลายมาตรฐานของอัลบูมิน  
 

2.2) ปริมาณนํ้าตาลกลูโคสในเลือด (blood glucose) ดัดแปลงตามวิธีของ Wedemcyer et 
al., (1997) 
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ใชกระบอกฉีดยาดดูเลือดกุงโดยไมใสสารปองกันการแข็งตัว ใหไดปริมาณ 0.2 มล. 
ใสหลอดพลาสติกท่ีมีสารละลาย TCA 3% 0.9 มล. เติมน้ําเลือด 0.1 มล ผสมใหเขากันแลวนําไป
วิเคราะหทันที.   นําไปหมุนเหว่ียงท่ีความเร็วรอบ 6,500 rpm ท่ีอุณหภมิู 40C  นาน 2 นาที แยกสวน
ใส 0.5 มล. เติมในหลอดทดลองท่ีมี color reagent 4.5 มล. ผสมใหเขากันนําไปแชน้าํเดือด 8 นาที 
ต้ังท้ิงไวใหเยน็ และวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 630 นาโนเมตร เทียบกับสารละลาย 
Trichloro acetic acid (TCA) 3% ปริมาตร 0.5 มล. แทนสารละลายตัวอยาง (blank) แลวนําปริมาณ
กลูโคสในเลือดเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานกลูโคส 
  
 3) ระบบภูมิคุมกันของกุงกลุาดํา 

 
สุมเก็บตัวอยางกุงกุลาดําในแตละซํ้าๆ ละ 3 ตัว เลือดกุงจาก ventral sinus ดวยเข็มฉีดยา

เบอร 24 G ท่ีมีสารปองกันการแข็งตัวของเลือด อัตราสวนของเลือดตอสารปองกันการแข็งตัว 1:2 
เพื่อศึกษาระบบภูมิคุมกันของกุงกุลาดํา ไดแก ปริมาณเม็ดเลือดท้ังหมด (total haemocyte count) 
การจับส่ิงแปลกปลอม (phagocytic activity) และความวองไวของเอนไซมฟนอสออกซิเดส 
phenoloxides activity) ตามวีธีการ ดังนี ้
 

3.1) ปริมาณเม็ดเลือดท้ังหมด (total haemocyte count) 
 

วิธีนับปริมาณเม็ดเลือดท้ังหมดของกุงตามวิธีการของ กิจการ และคณะ (2543ก)  
โดยนําเลือดท่ีเจาะไดจากกุงกุลาดําแตละตัวมาเจือจางในอัตรา 1:10 ดวยสารละลายไตรแพนบลู 
(0.15 % trypanblue ใน 2.6 % NaCl) ผสมใหเขากนั หยดเลือดท่ีจะนับจํานวนเม็ดเลือดบนสไลดนบั
เม็ดเลือดหรือฮีมาไซโตมิเตอร (haemacy tometer)  นับจํานวนภายใตกลองจุลทรรศน แลว คํานวณ
ปริมาณเม็ดเลือดท่ีนับไดเปนปริมาณ เซลลตอมิลลิลิตร จากสูตร  
 
  ปริมาตรของฮีมาไซโตมิเตอร =  กวาง x ยาว  สูง   
      = 1 มม. x 1 มม. x 0.25 มม. 
      = 0.1 ลบ.มม3 

  จํานวนเเซลลเม็ดเลือด / ลบ.มม3    = เซลลเม็ดเลือดท่ีนับได x 104 x คา dilution  
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3.2) การจับกนิส่ิงแปลกปลอม (phagocytic activity) (ดัดแปลงจาก กจิการ และคณะ 
2543ง; Itami et.al., 1994) 
 

เก็บเม็ดเลือดกุงกุลาดําประมาณ 1 มล. ผสมกับ K-199 ท่ีมีคา pH 7.4 ซ่ึงเติมแอลซิส
เตอีน 3 % เปนสารปองกันเลือดแข็งตัวจนไดปริมาณครบ 1.5 มล. นําสารละลายเลือดไปหมุน
เหวีย่งท่ีความเร็วรอบ 1,000 rpm เปนเวลา10 นาที ท่ีอุณหภูมิ 4oC ดูดสวนใสท้ิงไป ตะกอนท่ีไดเติม 
shrimp saline เขยาใหสารละลายเขากัน นําไปหมุนเหวีย่งตกตะกอนอีกคร้ังท่ีความเร็วรอบ 1,000 
rpm เปนเวลา 10 นาที เพื่อลางตะกอน นําสารละลายท่ีไดผสมกับ trypan blue ในอัตรา 1:1 ผสมให
เขากันนํามา 50 ไมโครลิตร ใส hemocyto meter นับจํานวนเซลลเม็ดเลือด ควรมีปริมาณเซลลเม็ด
เลือดประมาณ 1x106 เซลล/มล. เม็ดเลือดท่ีเหลือไปเก็บท่ีอุณหภูมิ 4oC เพื่อทําการศึกษาความวองไว
ในการจับกินส่ิงแปลกปลอมซ่ึงมีวิธีการโดยสรุปดังนี ้
 

การศึกษาขบวนการจับกนิส่ิงแปลกปลอมของเม็ดเลือด โดยนําสารละลายเซลลเม็ด
เลือดกุงกุลาดํา ซ่ึงมีปริมาณเซลลเม็ดเลือดกุงกุลาดํา 1.0x106 เซลล/มล. จํานวน 0.2 มล. เล้ียงบน 
cover slip 2 นาที และหยดสารละลาย Heat-killed yeast 1.0x108 เม็ด/มล. จํานวน 2 มล. เพื่อใหเม็ด
เลือดเกาะไปบมท่ีอุณหภูมิ 25oC เปนเวลา 2 ช่ัวโมง และนํามาดองดวย methanal 70 % ท้ิงใหแหง 
20 นาที และยอมสี grimsa stain นาน 15 นาที ลางดวยน้ํากล่ันท้ิงใหแหงในท่ีมืดและสองดูในกลอง
จุลทรรศนนับจํานวนเม็ดเลือดกุงกุลาดําประมาณ 400 เซลล/ตัวอยางกุง 1 ตัว นําขอมูลจํานวนเม็ด
เลือดท่ีจับกินเซลลยีสตท่ีไดมาคํานวณหาคา เปอรเซ็นตการจับกินส่ิงแปลกปลอมดังนี้ 
  

การจับกินส่ิงแปลกปลอม (%) = จํานวนเม็ดเลือดกุงท่ีจับกนิเซลลยีสต x 100 
                         จํานวนเม็ดเลือดท้ังหมด  
  

3.3) ความวองไวของเอนไซมฟนอลออกซิเดส (phenoloxidase activity) วิธีดัดแปลงจาก 
Smith and Soderhall (1983), กิจการ และคณะ (2543ง) 
    

นําสารละลาย HLS ท่ีมีเอนไซมฟนอลออกซิเดสมาวิเคราะห โดยใช L-DOPA (L-
dihydroxyphelylalanine) เปนสารต้ังตน (substrate) ของปฏิกิริยา ปริมาตร 500 ไมโครลิตร พรอม
กับสารละลาย 0.1% trypsin ใน cacodylate buffer 500 ไมโครลิตร ต้ังท้ิงท่ีอุณหภูมิหองให
เกิดปฏิกิริยา 2 นาที เติมสารละลาย L-dihydroxyphenylalanine (L-DOPA 4 มก./มล.) 500 
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ไมโครลิตร แลวนํามาวดัคาดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 490 นาโนเมตร ทุกๆ ชวง 2 นาที จน
เกิดปฏิกิริยาอยางสมบูรณ (สารละลายมีสีดําคาดูดกลืนแสงลดลง)  

 
นําคาท่ีไดมาคํานวณหนวย/นาที (Unit) ของเอนไซมฟนอลออกซิเดสที่สามารถ

เปล่ียน L-DOPA ไปเปนโดปามิน (dopamine) ดวยการดดูกลืนแสง 0.001/ นาที/มก. ของโปรตีนใน
สารละลาย โดยกําหนดคาดังนี้ 
  
    1 หนวยของฟนอลออกซิเดส = Δ OD490 / นาที / มก.โปรตีน 
 
การทดลองท่ี 3  ศึกษาความทนทาน องคประกอบเลือดและระบบภูมิคุมกันของกุงกุลาดําตอการ
เปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอม 
  
 1) ทดสอบความทนทาน องคประกอบเลือดและระบบภมิูคุมกันตอสภาพการเปล่ียนแปลง
ความเค็ม 
 

1.1) วิธีทดสอบ เตรียมตูกระจกขนาดความจุ 20 ลิตร ท่ีความเค็ม 2 ระดับ คือ 0 และ 40 
ppt ใหอากาศตลอดการทดลองนํากุงกุลาดําหลังจากเล้ียง เปนเวลา 3 เดือน ใสในตูกระจก ตูละ 10 
ตัว ชุดทดลองละ 3 ซํ้า สังเกตการเปล่ียนแปลง พฤติกรรม และนับจํานวนกุงท่ีตาย (ไมมีการ
ตอบสนองจากการเข่ียดวยแทงแกวถือวาตาย) ทุกๆ 1, 2, 3, 6, 12 และ 24 ช่ัวโมง ตามลําดับพรอม
เก็บกุงท่ีตายออกทุกๆ ขอมูลท่ีไดนําไปวิเคราะหอัตราการตายเปรียบเทียบกันในแตละชุดทดลอง 
   

1.2) วิเคราะหการเปล่ียนแปลงองคประกอบของเลือดและระบบภูมิคุมกันตอการ
เปล่ียนแปลงความเค็ม 2 ระดับ ปลอยกุงกุลาดําเชนเดียวกบัขอ 1.1 จับเวลาเพื่อเก็บเลือดกุงทุก 1, 3, 
6, และ 12 ช่ัวโมง เพื่อวิเคราะหองคประกอบเลือด ไดแก ปริมาณเม็ดเลือดท้ังหมด (total hemocytes 
count), ปริมาณโปรตีนในน้าํเลือด (Protein in haemolymph), ปริมาณน้ําตาลในเลือด (blood 
glucose), คาออสโมลาริต้ี (Osmolarity) อิออนตางๆ ในน้ําเลือด (serum electrolyte), การจับกินส่ิง
แปลกปลอม (phagocytic activity) และความวองไวของเอนไซมฟนอลออกซิเดส (phenoloxidase 
activity) ของกุงกุลาดํา ตามรายละเอียดวิธีวิเคราะหในการทดลองท่ี 2 
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2) ทดสอบความทนทาน องคประกอบเลือดและระบบภมิูคุมกันตอสภาพการเปล่ียนแปลง
ความเปนกรด-ดางในนํ้า (pH 5.5) 
 

2.1) ทําการทดลองในตูกระจกขนาดความจุ 20 ลิตร ท่ีความเค็ม 20 ppt ควบคุมความ
เปนกรด-ดางของน้ําจากปกติ pH 7.5-8.0 เปน pH 5.5 ดวยสารละลายกรดไฮโดคลอริก HCL 1N.  
ใหอากาศตลอดการทดลอง สังเกตการเปล่ียนแปลง พฤตกิรรม และนับจํานวนกุงท่ีตาย ทุกๆ 1, 2, 
3, 6, 12 และ 24 ช่ัวโมง ตามลําดับพรอมเกบ็กุงท่ีตายออกทุกๆ ขอมูลท่ีไดนําไปวิเคราะหอัตราการ
ตายเปรียบเทียบกันในแตละชุดทดลอง 
 

2.2) วิเคราะหการเปล่ียนแปลงองคประกอบของเลือดและระบบภูมิคุมกันตอการ
เปล่ียนแปลงคาความเปนกรด- ดาง ปลอยกุงกุลาดําเชนเดียวกับขอ 2.1 จับเวลาเพื่อเกบ็เลือดกุงทุก 
1, 3, 6, และ 12 ช่ัวโมง เพื่อวิเคราะหองคประกอบเลือด ไดแก ปริมาณเม็ดเลือดท้ังหมด (total 
hemocytes count), ปริมาณโปรตีนในน้ําเลือด (Protein in haemolymph), ปริมาณนํ้าตาลในเลือด 
(blood glucose), คาออสโมลาริต้ี (Osmolarity) อิออนตางๆ ในน้ําเลือด (serum electrolyte), การจับ
กินส่ิงแปลกปลอม (phagocytic activity) และความวองไวของเอนไซมฟนอลออกซิเดส 
(phenoloxidase activity) ของกุงกุลาดํา ตามรายละเอียดวธีิวิเคราะหในการทดลองท่ี 2 

 
3.  การวิเคราะหขอมูลการทดลอง 
 

นําขอมูลการทดลองวิเคราะหขอมูลท้ังหมดจากการทดลองทางสถิติ ความแตกตางของ
ขอมูลเปรียบเทียบคาเฉล่ียของการทดลองแตละชุดทดลองเพ่ือวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis 
of variance) ดวยวิธี Duncan’s multiple range test ท่ีระดบัความเช้ือม่ัน 95 %  
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ผลและวิจารณ 
 

ผลการทดลอง 

 
การศึกษาผลของการเสริมเบทาอีนในอาหารกุงกุลาดําตอการเจริญเติบโตและ

ประสิทธิภาพการใชอาหาร ในอัตราสวนตางกันคือ ชุดทดลองท่ี 1 อาหารไมเสริมสารเบทาอีนเปน
ชุดควบคุม ชุดทดลองท่ี 2 อาหารเสริมสารเบทาอีน 1 % และชุดทดลองท่ี 3 อาหารเสริมเบทาอีน2% 
โดยนํามาเล้ียงกุงซ่ึงมีน้ําหนกัเฉล่ียเร่ิมตน 4.01 กรัม เปนระยะเวลา 3 เดือน ผลการทดลองเม่ือ
ส้ินสุดการทดลองดังนี้ 
 

การทดลองท่ี 1  ผลของเบทาอีนตอการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใชอาหารของกุงกุลาดาํ  
 

1) การเจริญเติบโตและอัตรารอดของกุงกุลาดํา (ตารางท่ี 5)   
  

การเจริญเติบโตโดยน้ําหนักของกุงกุลาดํา หลังเล้ียงดวยอาหารทดลองพบวา น้ําหนัก
เฉล่ียท่ีเพิ่มข้ึน และนํ้าหนักเฉล่ียท่ีเพิ่มตอวนัของกุงกุลาดาํเดือนท่ี 1 และ 2 ไมแตกตางกัน (p>0.05) 
แตเม่ือส้ินสุดการทดลอง 3 เดือน น้ําหนักเฉล่ียของกุงกุลาดําแตกตางกนั (p<0.05) กลาวคือ กุง
กุลาดําท่ีเล้ียงดวยอาหารเสริมเบทาอีน 1 และ 2% มีน้ําหนักเฉล่ีย 11.98±0.38 และ 11.65±0.28 กรัม 
มากกวาชุดควบคุมมีน้ําหนกัเฉล่ีย 10.36±0.32 กรัม สวนน้ําหนกัท่ีเพิ่มข้ึนและน้ําหนกัเพิ่มเฉล่ียตอ
วันของกุงท้ัง 3 ชุดทดลองไมแตกตางกัน (p>0.05)   

 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของกุงกุลาดําตลอดการทดลอง พบวาทุกชวงอายุไมตางกัน 
(p>0.05) อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของกุงชุดควบคุมมีคาเฉล่ียสูงสุด (1.85±0.17 %) รองลงมา
ชุดท่ีเล้ียงดวยอาหารผสมเบทาอีน 1%  (1.84±0.20 %) และ อาหารผสมเบทาอีน 2%  (1.68±0.78 %) 
ตามลําดับ  เดอืนท่ี 2  พบวาอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของกุงกุลาดําลดลงท้ัง 3 ชุด มีคาเฉล่ีย 
1.23±0.06, 1.22±0.18 และ 1.07±0.48% ตามลําดับ ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการเจริญเติบโตของกุงใน
เดือนท่ี 2 ชากวา เดือนท่ี 1 และส้ินสุดการทดลอง 3 เดือน พบวามีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของ
กุงกุลาดําท่ีเล้ียงดวยอาหารเสริมเบทาอีน 1 และ 2 % มีคาเฉล่ีย 1.79±0.10 และ 1.62±0.06%  
แตกตางกับชุดควบคุม (1.08±0.07 %)  (p<0.05) 
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อัตรารอดของกุงกุลาดําในเดอืนท่ี 1 และ 2 พบวามีอัตรารอดไมแตกตางกัน (p>0.05) 
อัตรารอดของกุง เดือนท่ี 1 ท้ัง 3 ชุดทดลองมีอัตรารอดเฉล่ีย 90.63±3.15 ถึง 95.83±0.88 %  เดือนท่ี 
2 พบวามีอัตรารอดเฉล่ีย 73.47±5.86 ถึง 78.57±3.73 % อัตรารอดของกุงเม่ือส้ินสุดการทดลองเดือน
ท่ี 3  กุงกุลาดําท่ีเล้ียงดวยอาหารเสริมเบทาอีน 1 และ 2 % มีอัตรารอดมากกวาชุดควบคุม(p<0.05) มี
คาเฉล่ีย 50.67±6.62 % 64.33±5.39 %และ  72.00±2.55 %  ตามลําดับ  
 

ตารางท่ี  5 การเจริญเติบโตและอัตรารอดของกุงกุลาดําท่ีเล้ียงดวยอาหารเสริมเบทาอีนระดับตางๆ 
กัน (คาเฉล่ีย±SE) 

 
เวลา ดัชนี ระดับเบทาอีนในอาหารกุงกุลาดํา  p-Value 

(เดือน)  ชุดที่ 1 
(ควบคุม 0%) 

ชุดที่ 2 (1.0%) ชุดที่ 3 (2.0%)  

0  นํ้าหนักเริ่มตน (กรัม) 4.01 ±0.34 4.01 ±0.34 4.01 ±0.34  
1 นํ้าหนักเฉลี่ย (กรัม/ตัว) 6.72±0.37  7.05±0.37 7.32±0.19 0.4415 
2  8.21±0.17 8.44±0.38 8.44±0.35 0.8602 
3  10.36±0.32b 11.98±0.38a 11.65±0.28a 0.0108 
1 นํ้าหนักที่เพ่ิมขึ้น (กรัม/ตัว) 2.88±0.33  3.00±0.36 2.90±0.16  0.9549 
2  4.29±0.30  4.39±0.43  4.02±0.26  0.7372 
3  6.43±0.42  7.88±0.43  7.24±0.29  0.0619 
1 นํ้าหนักเฉลี่ยที่เพ่ิมตอวัน 0.10±0.01  0.10±0.01  0.09±0.01  0.9600 
2 (กรัม/ตัว/วัน)  0.07±0.01 0.07±0.01 0.07±0.00  0.7382 
3   0.07±0.01 0.09±0.01  0.08±0.00  0.0682 
1 อัตราการเจริญเติบโต 1.85±0.17  1.84±0.20  1.68±0.78  0.7113 
2 จําเพาะ (%) 1.23±0.06 1.22±0.18  1.07±0.48  0.2231 
3  1.08±0.07 b 1.79±0.10 a 1.62±0.06 a 0.0004 
1 อัตรารอด  (%) 90.63±3.15  95.83±0.88  93.33±2.33  0.4646 
2  73.42±3.55  75.71±3.36  78.57±3.73  0.6280 
3  50.67±6.62 b 64.33±5.39 ab 72.00±2.55 a 0.0366 

 
หมายเหตุ  อักษรตางกันตามแนวนอนแสดงถึงความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ(p<0.05) 
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2) ประสิทธิภาพการใชประโยชนจากเบทาอีนในอาหารของกุงกุลาดํา (ตารางท่ี 6) 
  

ประสิทธิภาพการใชประโยชนจากสารอาหารเพ่ือการเจริญเติบโตของกุงกุลาดํา ซ่ึงเล้ียง
ดวยอาหารเสริมเบทาอีนในระดับตางๆ กัน พบวา ประสิทธิภาพการใชประโยชนจากโปรตีนของ
กุงกุลาดําตลอดการทดลอง 3 เดือน ไมแตกตางๆ กัน (p>0.05) ในเดือนท่ี 1 มีคาเฉล่ีย 1.23±0.15, 
1.36±0.19 และ 1.15±0.07 ตามลําดับ สวนในเดือนท่ี 2 พบวามีคาเฉล่ียลดลงโดยมีคาเฉล่ีย 
0.81±0.07, 0.88±0.09 และ0.77±0.04 ตามลําดับ ส้ินสุดการทดลอง 3 เดือน อัตรารอดของกุงกุลาดํา
มีคาเฉล่ีย 0.71±0.03, 0.87±0.05 และ 0.79±0.05ในกุงชุดควบคุม ชุดท่ี 2 อาหารเสริมเบทาอีน 1% 
และชุดท่ี 3 อาหารเสริมเบทาอีน 2% ตามลําดับ 
 

อัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อของกุงกุลาดําตลอดการทดลอง พบวาไมแตกตางกัน 
(p>0.05) โดยในเดือนท่ี 1 คาเฉล่ีย 2.19±0.37, 2.09±0.31 และ 2.24±0.13 ตามลําดับ เดือนท่ี 2 พบวา 
มีคาเฉล่ีย 3.23±0.34, 3.06±0.32 และ 3.38±0.14 ตามลําดับ สวนในเดือนท่ี 3 มีคาเฉล่ีย 3.62±0.19, 
2.97±0.19 และ 2.82±0.41 ตามลําดับ จะเหน็ไดวาอัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อของกุงกุลาดําซ่ึง
เล้ียงดวยอาหารเสริมเบทาอีนท้ัง 3 ระดับไมแตกตางกัน 
 

ตารางท่ี 6  ประสิทธิภาพการใชประโยชนจากอาหารเสริมเบทาอีนระดับตางๆ กันของกุงกุลาดํา 
(คาเฉล่ีย± SE) 

 
เวลา ดัชนี ระดับเบทาอีนในอาหารกุงกุลาดํา  p-Value 

(เดือน)  ชุดที่ 1 (ควบคุม 0%) ชุดที่ 2 (1.0%) ชุดที่ 3 (2.0%)  
1 ประสิทธิภาพการใชโปรตีน 1.23±0.15  1.36±0.18  1.15±0.07  0.5992 
2  (PER) 0.81±0.07  0.88±0.09  0.77±0.04  0.5475 
3  0.71±0.03  0.87±0.05  0.79±0.05  0.0925 
1 อัตราการเปล่ียนอาหาร 2.19±0.37  2.09±0.31  2.24±0.13  0.9296 
2 เปนเน้ือ (FCR) 3.23±0.34  3.06±0.32  3.38±0.14  0.7094 
3  3.62±0.19  2.97±0.19  2.82±0.41 0.1496 

 
หมายเหตุ  อักษรตางกันตามแนวนอนแสดงถึงความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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การทดลองท่ี 2  องคประกอบทางเคมีของเลือดและระบบภูมิคุมกันของกุงกุลาดํา  
 

1) ออสโมลาริต้ี (Osmolarity) และ อิออนในน้ําเลือด (Blood electrolyte) (ตารางท่ี 7) 
 

ผลของเบทาอีนตอการควบคุมระดับออสโมลาริต้ีในน้ําเลือดกุงกุลาดําท่ีเล้ียงดวยอาหาร
ทดลองเสริมเบทาอีนในระดับตางๆ กัน ผลการทดลอง พบวา ระดับออสโมลาริต้ีในน้ําเลือดกุงท้ัง 3 
ชุดทดลองไมแตกตางกันในเดือนท่ี 1 มีคาเฉล่ีย 480±13.67 ถึง 509±9.02 m. Osmole/H2O kg สวน
เดือนท่ี 2 ระดบัออสโมลาริต้ีในน้ําเลือดกุงแตกตางกัน (p<0.05) โดยกุงท่ีเล้ียงดวยอาหารเสริมเบทา
อีน 1%  มีเฉล่ียคาออสโมลาริต้ีตํ่ากวาชุดอ่ืนๆ มีคาเฉล่ีย 386±44.19 ถึง 486±95.46 m. Osmole/H2O 
kg  สวนคาออสโมลาริต้ีในดือนท่ี 3 พบวามีคาแตกตางกนั (p<0.05) กุงกุลาดําท่ีเล้ียงดวยอาหารชุด
เสริมเบทาอีน 1 % มีคาเฉล่ียสูงสุด 496±4.73 m. Osmole/H2O kg มากกวากุงท่ีเล้ียงดวยอาหารชุด
ควบคุมและอาหารเสริมเบทาอีน 2 %  (p<0.05) 

 
ปริมาณของโซเดียมในน้ําเลือดของกุงกุลาดําท้ัง 3 ชุดทดลอง ในเดือนท่ี 1 และ 2 แตละ

ชุดทดลองไมแตกตางกัน (p>0.05) ในเดือนท่ี 3 ซ่ึงคาเฉล่ียของปริมาณโซเดียมในนํ้าเลือดลดลง ชุด
ควบคุม มีคาเฉล่ีย 378±5.37, 384±5.08 และ 352±7.85 m. mole/l ตามลําดับ ซ่ึงอาหารชุดควบคุม
กับอาหารเสริมเบทาอีน 1% ไมแตกตางกันมีคามากกวาในกุงท่ีเล้ียงดวยอาหารอาหารเสริมเบทาอีน 
2% (p.>0.05)  

 
ปริมาณโปแตสเซียมในน้ําเลือดกุงกุลาดาํท่ีเล้ียงดวยอาหารทดลองซ่ึงเสริมสารเบทาอีน

ในระดบัตางๆ กัน พบวา ในเดือนท่ี 1 โปแตสเซียมมีคาเฉล่ียแตกตางกนั(p<0.05)  โดยกุงกุลาดําท่ี
เล้ียงดวยอาหารเสริมเบทาอีน 2 % มีคาเฉล่ียสูงสุด 7.75±0.77 m. mole/l ไมแตกตางกับกุงซ่ึง
เสริมเบทาอีน 1%  (5.96±0.30 m. mole/l) แตแตกตางกับชุดควบคุม(p<0.05) ซ่ึงมีคาเฉล่ีย 
4.63±0.84 m. mole/l  ปริมาณโปแตสเซียมในน้ําเลือดกุงในเดือนท่ี 2 ท้ัง 3 ชุดทดลองไมแตกตาง
กัน มีคาเฉล่ียระหวาง 5.10±0.80  ถึง  5.82±0.88 m. mole/l เชนเดยีวกับในเดือนท่ี 3 แตปริมาณของ
โปแตสเซียมในน้ําเลือดกุงมีเพิ่มข้ึนท้ัง 3 ชุดทดลองมีคาเฉล่ีย 7.11±0.21ถึง 7.67±±.64  m. mole/ l 
ไมแตกตางกัน (p>0.05) 

 
ปริมาณของคลอไรดในน้ําเลือดของกุงกุลาดําท่ีเล้ียงดวยอาหารเสริมเบทาอีนในระดบั

ตาง ๆ กัน พบวาในเดือนท่ี 1 ปริมาณของคอไรดในน้าํเลือดแตกตางกัน (p<0.05) กุงกลุาดําท่ีเล้ียง
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ดวยอาหารเสริมเบทาอีน 1 และ 2%  มีปริมาณของคลอไรดเฉล่ีย 356±51.49 ถึง 364 ±18.71 m. 
mole/l  มากกวาในน้ําเลือดกุงชุดควบคุม (p<0.05) ซ่ึงมีคาเฉล่ีย 231±0.35 m. mole/l และในเดือนท่ี 
2 และ 3 ปริมาณคลอไรดในน้ําเลือดกุงมีคาเฉล่ีย ท้ัง 3 ชุดทดลองไมแตกตางกัน (p>0.05) 
 
ตารางท่ี 7  ออสโมลาริต้ี (osmolarity) และอิออนในน้ําเลือด (eletrolyte) ของกุงกุลาดาํท่ีเล้ียงดวย

อาหารเสริมเบทาอีนระดับตางๆ กัน (คาเฉล่ีย±SE) 
 
เวลา ดัชนี ระดับเบทาอีนในอาหารกุงกุลาดํา  p-Value 

(เดือน)  ชุดที่ 1 (ควบคุม 0%) ชุดที่ 2 (1.0%) ชุดที่ 3 (2.0%)  
1 ออสโมลาริต้ี  491±9.08  480±13.67  509±9.02  0.2022 
2 (m. Osmole/H2O kg ) 486±95.46a  487±59.60a   386±44.19 b  0.0039 
3  461±10.93 ab 496 ±4.73 a 459±7.35 b 0.0498 
1 โซเดียม :Na +   397±40.33  489±20.14  484±34.19  0.1173 
2 (m. mole/l) 465±34.88  489±27.37  483±25.96  0.8307 
3  378±5.37 a 384±5.08 a 352 ±7.85 b 0.0029 
1 โปแตสเซียม :K+  4.63±0.84 b 5.96±0.30 ab 7.91±0.77 a 0.0170 
2 (m. mole/l) 5.10±0.80  5.24±0.20  5.82±0.88  0.7453 
3  7.11±0.21  7.26±0.27  7.67±±.64  0.6246 
1 คลอไรด :Cl-  231±0.35 b 356±51.49 a 364 ±18.71 a 0.0430 
2 (m. mole/l) 266±18.17  235±29.96  243±17.78  0.8670 
3  261±8.48  290±9.40  269±22.15  0.3852 

 
หมายเหตุ  อักษรตางกันตามแนวนอนแสดงถึงความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 

2) ผลของเบทาอีนตอองคประกอบทางเคมีของเลือดกุงกลุาดํา (ตารางท่ี 8)  

 
ปริมาณโปรตีนในน้ําเลือดของกุงกุลาดําหลังจากเล้ียงดวยอาหารที่มีการเสริมสารเบทา

อีนในระดับตางๆ กัน ผลการทดลองในเดือนท่ี 1 พบวา ปริมาณโปรตีนในน้ําเลือดไมแตกตางกัน 
(p.>0.05) แตหลังจากเล้ียงเปนเวลา 2 เดือนปริมาณของโปรตีนในน้ําเลือดของกุงกุลาดํามีการ
เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน โดยกุงกุลาดําท่ีเล้ียงดวยอาหารเสริมเบทาอีน 1% มีคาเฉล่ียสูงสุด 1.98±0.18 
มก.% มากกวาชุดควบคุม และอาหารเสริมเบทาอีน 2 % เม่ือส้ินสุดการทดลอง 3 เดือน พบวา 
ปริมาณโปรตีนในน้ําเลือดของกุงกุลาดําในทุกชุดทดลองไมแตกตางกนั (p>0.05)  
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ปริมาณนํ้าตาลกลูโคสในนํ้าเลือดกุงกุลาดาํหลังเล้ียงดวยอาหารซ่ึงมีระดับเบทาอีนตางๆ 

กัน พบวาปริมาณของน้ําตาลกลูโคสในนํ้าเลือดกุง ในเดือนท่ี 1 มีคาเฉล่ียไมแตกตางกนั (p>0.05) มี
คาเฉล่ียระหวาง 33.21±7.12 ถึง 47.59±0.98 มก.%  เดือนท่ี 2 ปริมาณของน้ําตาลในน้าํเลือดเพิ่มข้ึน
ตามขนาดของกุง ในชุดควบคุมมีคาเฉล่ียมากกวาในกุงท่ีเล้ียงดวยอาหารผสมเบทาอีน 1 และ 2% 
แตไมแตกตางกัน (p>0.05)  เม่ือส้ินสุดการทดลองปริมาณนํ้าตาลในน้าํเลือดของกุงกุลาดําเพิ่มข้ึน
โดยกุงท่ีเล้ียงดวยอาหารเสริมเบทาอีน 1 และ 2%  สูงกวาชุดควบคุม (P<0.05) 

 
ตารางท่ี 8  องคประกอบทางเคมีของเลือดกุงกุลาดําท่ีเล้ียงดวยอาหารเสริมเบทาอีนระดับตางๆ กัน 

(คาเฉล่ีย±SE) 
 
เวลา ดัชนี ระดับเบทาอีนในอาหารกุงกุลาดํา  p-Value 

(เดือน)  ชุดที่ 1 (ควบคุม 0%) ชุดที่ 2 (1.0%) ชุดที่ 3 (2.0%)  
1 ปริมาณโปรตีนในน้ําเลือด 1.70±0.37a 0.84±0.18b 1.00±0.18ab 0.0319 
2 (มก.%) 1.44±0.26ab 1.98±0.18a 0.99±0.16b 0.0394 
3  1.63 ±0.07 1.89±0.06 1.79±0.05  0.8441 
1 ปริมาณนํ้าตาลกลูโคสใน 37.86± 5.62  33.21±7.12  47.59 ±0.98  0.4663 
2 นํ้าเลือด (มก.%) 62.67 ±5.83  57.33±10.63  46.94±11.58  0.5286 
3  63.05±12.16  91.76 ±6.87  76.57±12.99  0.3711 

 
หมายเหตุ  อักษรตางกันตามแนวนอนแสดงถึงความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ(p<0.05) 
 

3) ผลของเบทาอีนตอระบบภูมิคุมกันของกุงกุลาดํา 
 

ผลของเบทาอีนตอระบบภูมิคุมกันในเลือดกุงกุลาดําท่ีเล้ียงดวยอาหารเสริมเบทาอีน
ในระดบัตางๆ กัน ซ่ึงไดแก ปริมาณของเม็ดเลือดท้ังหมด การจับกินส่ิงแปลกปลอม และกิจกรรม
ของเอนไซมฟนอลออกซิเดส ท่ีพบในน้ําเลือด ผลการทดลองดังแสดงในตารางท่ี 9 ดังนี ้

 
ปริมาณเม็ดเลือดท้ังหมดของกุงกุลาดําหลังเล้ียงดวยอาหารซ่ึงผสมเบทาอีนในระดับ

ตางๆ กัน ในเดือนท่ี 1 ไมแตกตางกัน (p>0.05) มีคาเฉล่ียระหวาง 4.15±0.26  ถึง 4.19±0.19 x 105 
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เซลล/มล. ในเดือนท่ี 2 ปริมาณเม็ดเลือดของกุงกุลาดํามีปริมาณเพิ่มข้ึนทุกชุดทดลองมีคาเฉล่ีย 
11.37±1.86 x 105, 12.23±2.85 x 105 และ 13.50±2.08 x 105 เซลล/มล. ตามลําดับ สวนปริมาณนํ้า
เลือดในของกุงกุลาดําในเดือนท่ี 3 พบวาปริมาณของเม็ดเลือดท้ังหมดลดลง แตละชุดทดลองมี
ปริมาณเม็ดเลือดท้ังหมดแตกตางกัน (p<0.05) กุงกุลาดําท่ีเล้ียงดวยอาหารเสริมเบทาอีน 1% มี
คาเฉล่ียสูงสุด 5.36±0.80 x 105 เซลล/มล. ชุดควบคุมมีคาเฉล่ีย 4.32±0.23 x 105 เซลล/มล. และ
อาหารเสริมเบทาอีน 2%  มีคาเฉล่ีย 4.06±0.40 x 105 เซลล/มล. ตามลําดับ  

 
การจับกินส่ิงแปลกปลอมของเม็ดเลือด (Phagocytic activity) หลังจากเลี้ยงดวย

อาหารทดลองท่ีผสมเบทาอีนในระดับตางๆ กัน พบวา เดือนท่ี 1 การจับกินส่ิงแปลกปลอมของเม็ด
เลือดกุงท้ัง 3 ชุดทดลองไมแตกตางกัน (p>0.05) มีคาเฉล่ีย 9.93±0.91, 8.49±0.46 และ 
10.04±1.43% ตามลําดับ  เดอืนท่ี 2 การจับกินส่ิงแปลกปลอมของเม็ดเลือดกุงเพิ่มข้ึนจากเดือนท่ี 1 
กุงท่ีเล้ียงดวยอาหารผสมเบทาอีนการจับกนิส่ิงแปลกปลอมของเม็ดเลือดมากกวาชุดควบคุม แตไม
แตกตางกัน (p>0.05)โดยในกุงท่ีเล้ียงดวยอาหารเสริมเบทาอีน2% มีคาเฉล่ียสูงสุด 20.09±2.20% 
รองลงมาอาหารเสริมเบทาอีน 1% (18.18±2.40%) และชุดควบคุม (17.43±2.43%) ตามลําดับ เม่ือ
ส้ินสุดการทดลองเดือนท่ี 3 ความสามารถในการจับกินส่ิงแปลกปลอมของเม็ดเลือดกุงมีคาลดลง
ตามปริมาณของเม็ดเลือดกุงท้ังหมด ผลการทดสอบพบวา  กุงท่ีเล้ียงดวยอาหารผสมเบทาอีน
ระหวาง 1 และ 2% ไมแตกตางกัน มีคาเฉลี่ย 16.83±1.72% และ 12.76±1.11%  แตอาหารที่ผสมเบ
ทาอีน 1% กับชุดควบคุมมีคาเฉล่ียแตกตางกัน (11.41±0.83%) (p<0.05) 

 
การทดสอบความวองไวของเอนไซมฟนอลออกซิเดสที่มีในน้ําเลือดกุงกุลาดํา 

(Phenoloxidaes activity) หลังจากเล้ียงดวยอาหารผสมเบทาอีนในระดบัตางๆ กัน พบวา เดือนท่ี 1 
ความวองไวของเอนไซมฟนอลออกซิเดสของ กุงท่ีเล้ียงดวยอาหารเสริมเบทาอีน 1% มีคาเฉล่ีย
127.66±20.64 unit/min/mg protein แตกตางกัน (p<0.05) กับในกุงท่ีเล้ียงดวยอาหารผสมเบทาอีน 
2% และชุดควบคุม ในเดือนท่ี 2 การทํางานของเอนไซมฟนอลออกซิเดส ท้ัง 3 ชุดทดลองไม
แตกตางกัน (p>0.05) กุงกุลาดําในชุดควบคุมมีคาเฉล่ียสูงสุด สวนอาหารผสมเบทาอิน1 และ 2%  มี
คาเฉล่ียใกลเคียงกันในเดือนท่ี 3 พบวา การทํางานของเอนไซมฟนอลออกซิเดสในน้ําเลือดกุง
กุลาดําลดลงตามปริมาณของเม็ดเลือดท้ังหมด โดยกุงท่ีเล้ียงดวยอาหารผสมสารเบทาอีน 1 และ 2%  
มีคาเฉล่ีย 132.82 ±6.37 และ 120.70 ±8.85 unit/min/mg protein สูงกวาชุดควบคุมซ่ึงมีคาเฉล่ียเพียง 
104.26 ±5.63 unit/min/mg protein (p<0.05) 
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ตารางท่ี 9  ปริมาณเม็ดเลือดท้ังหมด (Total haemocyte count) การจับกนิส่ิงแปลกปลอม 
(Phagocytic activity) ความวองไวของเอนไซมฟนอลออกซิเดส (Phenoloxidase 
Activity) ของกุงกุลาดําท่ีเล้ียงดวยอาหารเสริมเบทาอีนระดับตางๆ กัน (คาเฉล่ีย±SE) 

 
เวลา ดัชนี ระดับเบทาอีนในอาหารกุงกุลาดํา p-Value 

(เดือน)  ชุดที่ 1 
 (ควบคุม 0%) 

ชุดที่ 2  
(1.0%) 

ชุดที่ 3 
 (2.0%) 

 

1 ปริมาณเม็ดเลือดทั้งหมด 4.17±0.66  4.19±0.19  4.15±0.26  0.9978 
2 (x 105 เซลล/มล.) 11.37±1.86  12.34±2.85  13.50±2.08  0.8097 
3  4.32±0.23 ab 5.36±0.80 a 4.06±0.40 b 0.0209 
1 การจับกินสิ่งแปลกปลอม 9.93±0.91 8.49±0.46 10.04±1.43 0.4984 
2 (%) 17.43±2.43 18.18±2.40 20.09±1.02 0.6570 
3  11.41±0.83b 16.82±1.72a 12.76±1.11ab 0.0153 
1 เอนไซมฟนอลออกซิเดส 85.45±14.32b 127.66±20.64a 66.52±16.63b 0.0314 
2 (unit/min/mg protein) 173.88±17.59 144.00±17.81 166.55±51.76 0.1064 
3  104.26±5.63b 132.83±6.37a 120.70±8.85a 0.0290 

 
หมายเหตุ  อักษรตางกันตามแนวนอนแสดงถึงความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ(p<0.05) 
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การทดลองท่ี 3  ความทนทาน องคประกอบเลือดและระบบภูมิคุมกันของกุงกุลาดําตอการ
เปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอม  

 
3.1 ความทนทานของกุงกุลาดําตอการเปล่ียนแปลงความเค็ม 

 
3.1.1 ความทนทนของกุงกลุาดําหลังเล้ียงดวยอาหารผสมเบทาอีนระดับตางๆ กัน ตอ

การเปล่ียนแปลงความเค็มปกติ (20 ppt) เปนน้ําเค็มสูง (40 ppt) และในนํ้าจืด (0 ppt) การทดสอบ
ความทนทานของกุงกุลาดําหลังจากเล้ียงดวยอาหารผสมเบทาอีนระดับตางๆ กันเม่ือครบ 90 วัน ผล
การทดลองดังแสดงในตารางท่ี 10 ดังนี ้

 
อัตราการตายสะสมของกุงกลุาดําจากการเปล่ียนแปลงความเค็มปกติ เปนน้ําเค็ม

สูง (40 ppt) ทันที ผลการทดลอง พบวา ความเค็ม 40 ppt  หลังปลอยกุงกุลาดําในตูทดสอบความเค็ม 
1 ช่ัวโมง กุงจะแสดงอาการกระวนกระวายวายน้ําตลอดเวลา เร่ิมมีกุงตายในชุดควบคุม 10 %  
ช่ัวโมงท่ี 1 ถึง 2  กุงกลาดําท่ีเล้ียงดวยอาหารเสริมเบทาอีน 2 %  เร่ิมมีอัตราการตายสะสม 7% และ
ในช่ัวโมงท่ี 2-3 มีคาเฉล่ียแตกตางกัน (p<0.05) กลาวคือ กุงกุลาดําในกุงกลาดําท่ีเล้ียงดวยอาหาร
เสริมเบทาอีน 1 %  ยังไมมีการตายซ่ึงแสดงใหเห็นวากุงท่ีไดรับอาหารผสมเบทาอีน 1 % มีความ
ทนทานตอความเค็มไดดี  ช่ัวโมงท่ี 6 ทุกชุดทดลองมีอัตราการตายสะสมเพ่ิมข้ึน ในกุงกลาดําท่ีเล้ียง
ดวยอาหารเสริมเบทาอีน 1 %  เร่ิมตายสะสมเปน 3 % ขณะท่ีกุงกลาดําท่ีเล้ียงดวยอาหารเสริมเบทา
อีน 2 %  มีการตายสะสม 13% หลังจากทดสอบความทนทาน 6 ช่ัวโมง ดังนั้นการปรับตัวในน้ําเค็ม
สูงไดดี ยกเวนกุงท่ีออนแอหลังการลอกคราบมีผลทําใหกุงตายได  แตหลังจากช่ัวโมงท่ี 12  กุงใน
ชุดควบคุมและกุงกลาดําท่ีเล้ียงดวยอาหารเสริมเบทาอีน 2 % จะมีการตายเพ่ิมอีก 13 และ 23 % 
มากกวากุงกลาดําท่ีเล้ียงดวยอาหารเสริมเบทาอีน 1 %  ซ่ึงมีการตายสะสม 3 % (p<0.05) และเม่ือ
ครบ 24 ช่ัวโมง อัตราการตายสะสมของกุงเฉล่ีย 17 - 30 % ไมแตกตางกัน (p>0.05)  

 
อัตราการตายสะสมของกุงกุลาดําในน้ําจดื (0 ppt) ทันที พบวาหลังจากปลอยกุง

ในตูทดสอบจะพบวา กุงแสดงอาการกระวนกระวาย มีการแลกเปล่ียนน้ําเขาออกผานทางเหงือก
ตลอดเวลา เพือ่ควบคุมความเขมขนของเกลือแรตางๆ ในน้ําเลือดกับน้ําท่ีอาศัยอยูใหสมดุลกัน  กุง
เร่ิมออนแอเม่ือระยะเวลาเพ่ิมข้ึน กุงเร่ิมตายทันทีต้ังแตช่ัวโมงท่ี 1 ถึง 3 กุงในชุดความคุมกับกุงกลา
ดําท่ีเล้ียงดวยอาหารเสริมเบทาอีน 2 %  เร่ิมมีกุงตาย 10 และ 3%  อัตราการตายสะสมในช่ัวโมงท่ี 3 
เฉล่ีย 33 23และ 27 % ตามลําดับ และทุกชุดทดลองในช่ัวโมงท่ี 12 อัตราการตายสะสม 100% การ
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ทดสอบการเปล่ียนแปลงความเค็มจากปกติเปนน้ําจดืกุงจะสามารถทนตอการเปล่ียนแปลงของน้ํา
ในระยะหน่ึงเทานั้น โดยกุงจะแสดงอาการออนแออยางชัดเจนเม่ือระยะเวลาผานไปในช่ัวโมงท่ี 4 
ถึง 6  มีการตายสะสมมากข้ึน กุงกุลาดําท่ีเล้ียงดวยอาหารเสริมเบทาอีน 1% สามารถทนทานตอการ
เปล่ียนแปลงคุณภาพน้ําไดนานกวาชุดควบคุมและอาหารเสริมเบทาอีน 2 %  แตอัตราการตายสะสม
ของกุงในน้ําจดืท้ัง 3 ชุดทดลองไมแตกตางกัน  (p>0.05)  
 
ตารางท่ี 10  อัตราการตายสะสม (%) ของกุงกุลาดําตอการเปล่ียนแปลงความเค็ม 40 และ 0 ppt 
 
ระยะเวลา  ความเค็ม 40 ppt ความเค็ม 0 ppt 
(ช่ัวโมง) ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 p-Value ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 p-Value 

1 10 0 0 . 10b 0a 3b 0.027 
2 10b 0a 7b 0.027 17 10 13 0.296 
3 10b 0a 7b 0.027 33 23 27 0.501 
6 10 3 13 0.317 67 67 73 0.661 
12 13b 3a 23b 0.016 100 97 100 0.422 
24 20 17 30 0.111 100 100 100 . 

 
หมายเหตุ  อักษรตางกันตามแนวนอนแสดงถึงความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ(p<0.05) 

 
3.1.2 องคประกอบเลือดและระบบภูมิคุมกนัในเลือดของกุงกุลาดําท่ีเล้ียงดวยอาหาร

ผสมเบทาอีนระดับตางๆ กัน เปนเวลา 90 วนัตอการเปล่ียนแปลงความเค็ม ดังนี ้  
  

3.1.2.1 การเปล่ียนแปลงความเค็มจากปกติเปน 40 ppt ตอระดับออสโมลาริต้ี 
และระดับอิออนตางๆ ในน้าํเลือดของกุงกุลาดําเปนเวลา 12 ช่ัวโมง (ตารางท่ี 11) 

 

ผลของการเปล่ียนแปลงความเค็มตอระดับออสโมลาริต้ี พบวา กุงกุลาดําจะมีการ
แลกเปล่ียนอิออนตางๆ จากน้ําท่ีอาศัยอยูเขาสูรางกายเพ่ือรักษาสมดุลในของของเหลวในรางกายให
เทากับสภาวะแวดลอมภายนอก ระดับออสโมลาริต้ี ในน้ําเลือดมีคาเพิม่ข้ึนต้ังแตช่ัวโมงแรกท่ีปลอย
กุงลงน้ําเค็ม 40 ppt  ในช่ัวโมงท่ี 1 และ 3  กุงกุลาดําท่ีเล้ียงดวยอาหารผสมเบทาอีน 1 และ 2 % มี
การเปล่ียนแปลงของออสโมลาริต้ีในน้ําเลือดเพิ่มสูงข้ึนมากกวาในชุดควบคุม (p<0.05) โดยช่ัวโมง
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ท่ี 3 มีคาเฉล่ีย 1,018 ±49.50 และ 909±45.21 m. Osmole/H2O kg แตกตางกับชุดควบคุมมีคาเฉล่ีย 
640±5.56 m. Osmole/H2O kg  (p<0.05) หลังช่ัวโมงท่ี 6 ระดับออสโมลาริต้ีในน้ําเลือดกุงทุกชุด
ทดลองไมแตกตางกัน (p>0.05) กุงสามารถปรับตัวเพื่อใหเขากับสภาพแวดลอมท่ีอาศัยอยู และเม่ือ
ครบ 12 ช่ัวโมง ระดับของออสโมลาริต้ีในน้ําเลือดกุงท่ีเล้ียงจากอาหารผสมเบทาอีน1-2%  มี
คาเฉล่ียไมตางกัน(p>0.05) (1,050±5.52 และ 885 ±4.54 m. Osmole/H2O kg) แตกุงท่ีเล้ียงดวย
อาหารเสริมเบทาอีน 1% คาเฉล่ียแตกตางกบัชุดควบคุม (766±13.53 m. Osmole/H2O kg) (p<0.05) 

 
ผลของการเปล่ียนแปลงความเค็มจากปกติเปน 40 ppt ตอระดับของอิออนตางๆ 

ในน้ําเลือดของกุงกุลาดําเปนเวลา 12 ช่ัวโมง เม่ือวัดปริมาณของอิออนตางๆ  พบวา มีความเขมขน
เพิ่มข้ึนทันทีต้ังแตช่ัวโมงท่ี 1 สูงกวาในน้ําเลือดกุงท่ีอยูในสภาวะปกติ (20 ppt) (ตารางท่ี 7) ปริมาณ
ของโซเดียมในน้ําเลือดในช่ัวโมงท่ี 1 และ 3 มีคาแตกตางกัน (p<0.05) ท้ัง 3 ชุดทดลอง ในกุงท่ี
เสริมเบทาอีนในอาหาร 1%  มีคาเฉล่ียสูงสุด (533 ±4.50 m. mole/l) รองลงมาชุดท่ีเสริมเบทาอีน 
2% (481±16.00 m. mole/l) และชุดควบคุม (426±6.50 m. mole) แตในช่ัวโมงท่ี 6 พบวามีคาเฉล่ีย
ลดลงไมแตกตางกัน(p>0.05)  และเม่ือครบ 12 ช่ัวโมง การปรับตัวของกุงในน้ําเค็ม 40 ppt  ปริมาณ
ของโซเดียมในน้ําเลือดของกุงท่ีเล้ียงดวยอาหารผสมเบทาอีน 1 และ 2% ไมตางกนั(p>0.05) และทั้ง 
2 ชุดทดลองมีคาเฉล่ียแตกตางกับชุดควบคุม(p<0.05)  

 
ปริมาณของโปแตสเชียมในน้ําเลือดกุงกุลาดําหลังการเปล่ียนแปลงความเค็มจาก

ปกติเปน 40 ppt พบวา มีปริมาณเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับสภาวะปกติ ช่ัวโมงท่ี 1 มีคาเฉล่ีย
ระหวาง 9.18 ±0.51 ถึง 10.23 ±0.00 m. mole/l และหลังจากระยะเวลาผานไป ช่ัวโมงท่ี 3 และ 6 
ปริมาณโปแตสเซียมในน้ําเลือดกุงเพิ่มข้ึนในกุงกุลาดําท่ีเล้ียงดวยอาหารผสมเบทาอีน 1 และ 2%  มี
คาเฉล่ียแตกตางกับชุดควบคุม (p<0.05) และเม่ือครบ 12 ช่ัวโมง กุงมีการปรับตัวในน้ําไดดี ปริมาณ
ของโปแตสเซียมในน้ําเลือดกุงไมแตกตางกัน (p>0.05) 

 
ปริมาณของคลอไรดในน้ําเลือดกุงกุลาดําหลังการเปล่ียนแปลงความเค็มจาก

ปกติเปน 40 ppt พบวา ในน้าํเลือดกุงกุลาดาํทุกชุดทดลองมีคาเฉล่ียเพิ่มข้ึนในช่ัวโมงท่ี 1 และ 3 มี
ปริมาณของคลอไรดในน้ําเลือดทุกชุดทดลองแตกตางกนั (p<0.05) แตหลังจากปลอยกุงผานไป 3 
ช่ัวโมง คาเฉล่ียปริมาณคลอไรดในน้ําเลือดมีคาลดลง กุงท่ีเล้ียงดวยอาหารเสริมเบทาอีน 1%  มี
คาเฉล่ีย 550±19.12 m. mole/l ชุดท่ีเสริมเบทาอีน 2% (507±0.00 m. mole/l) และชุดควบคุม 
(328±4.50 m. mole/l) การปรับตัวในน้ําเค็มสูงทําใหเกดิการแลกเปล่ียนคลอไรดภายในเซลลเม็ด
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เลือด เพื่อใหความเขมขนของคลอไรดภายในและภายนอกเซลลเม็ดเกิดสมดุลกัน จึงทําใหคลอไรด
ในเลือดลดลง ในช่ัวโมงท่ี 6 พบวาปริมาณคลอไรดในน้ําเลือดกุงกุลาดําชุดควบคุมกับชุดท่ีเสริมเบ
ทาอีน 1%  มีคาเฉล่ียไมตางกนั แตตํ่ากวาชุดท่ีเสริมเบทาอีน 2%  (p<0.05) เม่ือครบ 12 ช่ัวโมง 
ปริมาณคลอไรดในน้ําเลือดจะเพิ่มข้ึนทุกชุดทดลอง ปริมาณคลอไรดในน้ําเลือดกุงกลุาดําท่ีเล้ียง
ดวยอาหารเสริมเบทาอีน 2 % มากกวาชุดทดลองอ่ืนๆ (p<0.05) 
 
ตารางท่ี 11  ออสโมลาริต้ี (Osmolarity) และอิออนในน้าํเลือด (Eletrolyte)ในเลือดของกุงกุลาดําท่ี

เล้ียงดวยอาหารเสริมเบทาอีนระดับตางๆ กัน ตอการเปล่ียนแปลงความเค็ม (40 ppt) 
(คาเฉล่ีย±SE) 

 
องคประกอบของเลือด ระยะเวลา ระดับเบทาอีนในอาหารกุงกุลาดํา p-Value 
 (ช่ัวโมง) ชุดที่ 1 (ควบคุม 0%) ชุดที่ 2 (1.0%) ชุดที่ 3 (2.0%)  
ออสโมลาริต้ี  1 714±24.00b 845±1.51a 863±28.50 a 0.0302 
(m Osmole/H2O kg) 3 640±5.56 b 1018±49.5 a 909±45.21a 0.0217 
 6 753 ±27.52 877±25.00 783±45.00  0.107 
 12 766±13.53 b 1050±5.52 a 885±4.54 ab 0.038 
โซเดียม :Na+  1 422 ±1.50c 537 ±6.00a 509 ±7.00b 0.001 
(m mole/L) 3 426 ±6.50 c 535 ±4.50 a 481±16.00 b 0.004 
 6 387 ±5.50  402 ±0.00  377 ±5.00  0.058 
 12 404 ±6.50 b 521±9.50 a 511±4.50 a 0.002 
โปแตสเซี่ยม :K+ 1 10.32 ±0.69 10.23 ±0.00 9.18 ±0.51 0.291 
 (m mole/L) 3 8.12 ±0.50 c 14.7 ±0.07 a 12.52±0.05 b 0.001 
 6 8.71±0.00 b 10.43±0.07 a 9.71 ±0.34 a 0.001 
 12 9.63 ±0.99 10.08 ±0.72 12.69 ±1.21 0.220 
คลอไรด :Cl -  1 408 ±3.03 c 589±2.50 a 526±110.50 b 0.001 
(m mole/L) 3 328 ±4.50 c 550±19.12 a 507±0.00 b   0.000 
 6 227 ±5.00 b 230±2.00 b 248 ±0.00 a 0.038 
 12 381 ±6.50 c 407±4.11 b 456±2.51 a .004 
 
หมายเหตุ  อักษรตางกันตามแนวนอนแสดงถึงความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ(p<0.05) 
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3.1.2.3. ผลของการเปล่ียนแปลงความเค็มจากปกติเปน 40 ppt ตอองคประกอบ
ทางเคมี  และระบบภูมิคุมกันในเลือดกุงกุลาดําท่ีเล้ียงดวยอาหารผสมเบทาอีนระดับตางๆ กัน เปน
เวลา 12 ช่ัวโมง ผลการทดลองดังแสดงในตารางท่ี 12 ดังนี้ 

 
ปริมาณโปรตีนในน้ําเลือดหลังเปล่ียนแปลงความเค็มเปน 40 ppt ทันที พบวา มี

ผลทําใหปริมาณโปรตีนลดลงทันทีในช่ัวโมงท่ี 1 และ 3 โดยกุงกุลาดําชุดควบคุมมีคาเฉล่ียมากกวา
ในกุงท่ีเล้ียงดวยอาหารผสมเบทาอีน 1 และ 2%  หลังทดสอบความทนทานช่ัวโมง 6 เปนตนไป
พบวากุงกุลาดาํท้ัง 3 ชุดทดลองกุงกุลาดําสามารถปรับตัวในน้ําได ปริมาณโปรตีนในน้ําเลือดของ
กุงเพิ่มข้ึนไมแตกตางกัน (p>0.05) 

 
ปริมาณนํ้าตาลในน้ําเลือดกุงกุลาดําหลังการเปล่ียนแปลงความเค็มทันที พบวา 

ลดลงทันทีต้ังแตช่ัวโมงท่ี 1 เปนตนไป ช่ัวโมงท่ี 3 พบวา ปริมาณนํ้าตาลกลูโคสในนํ้าเลือดท้ัง 3 ชุด
ทดลองมีคาเฉล่ียแตกตางกัน (p<0.05) กุงในท่ีเสริมเบทาอีน 1 และ 2% คาเฉล่ีย 60.99±6.89 และ 
64.38±3.44 มก.%  มากกวาชุดควบคุม (32.14 ± 0.76 มก.%) การปรับตัวของกุงกุลาดําใหอยูใน
น้ําเค็มสูงเปนเวลานาน ทําใหปริมาณนํ้าตาลกลูโคสในนํ้าเลือดกุงกุลาดําทุกชุดทดลองลดลง 
ปริมาณนํ้าตาลในเลือดกุงในชุดควบคุมกบัท่ีเสริมเบทาอีน 1% มีคาเฉล่ียไมแตกตางกัน สวนชุดท่ี
เสริมเบทาอีน 2% พบวา มีปริมาณนํ้าตาลในน้ําเลือดตํ่ากวาชุดอ่ืน ๆ  
 

ปริมาณของเม็ดเลือดท้ังหมดภายหลังการเปล่ียนแปลงความเค็มทันที พบวา การ
ปรับตัวในน้ําเค็มสูงทําใหปริมาณเม็ดเลือดท้ังหมดของกุงกุลาดําลดลง ต้ังแตช่ัวโมงท่ี 1 มีคาเฉล่ีย
ระหวาง 3.30±2.20 ถึง 3.94 ±1.40 x105 เซลล/มล.  ปริมาณของเม็ดเลือดกุงท้ังหมดลดลงเร่ือยๆ 
และช่ัวโมงท่ี 12  เม่ือกุงสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมได ปริมาณของเม็ดเลือดท้ังหมด
ของกุงท้ัง 3 ชุดทดลองเพ่ิมข้ึน มีคาเฉล่ียระหวาง 4.28 ถึง 4.58 x 105 เซลล/มล.ไมแตกตางกัน 

 
การทดสอบการทํางานของระบบภูมิคุมกันในนํ้าเลือดหลังการเปล่ียนแปลงความ

เค็ม พบวาการจับกินส่ิงแปลกปลอมของเม็ดเลือดกุงกุลาดําท้ัง 3 ชุดทดลอง ไมแตกตางกัน (p>0.05) 
การทดสอบการเปล่ียนแปลงความเค็มใหสูงกวาสภาพปกติ ไมมีผลตอการจับกินส่ิงแปลกปลอม
ของเม็ดเลือดกุงกุลาดํา มีการทํางานเปนไปอยางปกติ โดยในช่ัวโมงท่ี 12 ทุกชุดทดลองมีคาเฉล่ีย
ระหวาง 12.1±50.43 ถึง 13.57±0.42 %  
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การทดสอบความวองไวของเอนไซมฟนอลออกซิเดส  หลังการเปล่ียนแปลง
ความเค็มเพิ่มข้ึนทันที พบวา การทํางานของเอนไซมฟนอลออกซิเดส เพิ่มสูงกวากุงท่ีเล้ียงในสภาพ
ปกติ (ตารางท่ี 9) ต้ังแตช่ัวโมงท่ี 1 ทุกชุดทดลอง โดยมีคาเฉล่ีย 121.21±4.65 ถึง 129.33±11.50 
unit/min/mg protein ตลอดระยะเวลาในการทดสอบความวองไวของเอนไซมฟนอลออกซิเดสใน
น้ําเลือดกุงกุลาดําทุกชุดทดลอง ไมแตกตางกัน (p>0.05) ความวองไวของเอนไซมฟนอลออกซิเดส 
มีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนในชั่วโมงท่ี 3-6 และมีคาคงท่ี และในช่ัวโมงท่ี 12 ทุกชุดทดลองมีคาเฉล่ีย
ระหวาง 119.22±5.27 ถึง 130.75±8.12 unit/min/mg protein  
 

ตารางท่ี 12  องคประกอบทางเคมีและระบบภูมิคุมกันในเลือดของกุงกลุาดําท่ีเล้ียงดวยอาหาร
เสริมเบทาอีนระดับตางๆ  กนั ตอการเปล่ียนแปลงความเค็ม (40 ppt) (คาเฉล่ีย±SE) 

 
องคประกอบของเลือด ระยะเวลา ระดับเบทาอีนในอาหารกุงกุลาดํา p-Value 
 (ช่ัวโมง) ชุดที่ 1 

(ควบคุม 0%) 
ชุดที่ 2 (1.0%) ชุดที่ 3 (2.0%)  

ปริมาณโปรตีนในน้ําเลือด 1 1.05±0.01 0.99±0.04 0.97±0.02 0.243 
(มก.%) 3 1.19±0.09 0.95±0.02 1.17±0.01 0.088 
 6 1.56±0.07 1.28±0.06 1.38±0.01 0.082 
 12 1.54±0.09 1.49±0.15 1.51±0.04 0.940 
ปริมาณนํ้าตาลกลูโคสใน- 1 55.80±3.83 33.29±0.38 43.97±15.67 0.360 
นํ้าเลือด (มก.%) 3 32.14±0.76b 60.99±6.89a 64.38±3.44a 0.018 
 6 31.76±1.91 33.38±5.72 30.94±.96 0.449 
 12 40.15±2.69 39.10±1.52 29.84±3.05 0.108 
ปริมาณเม็ดเลือดทั้งหมด 1 3.54±0.34 3.94±1.40 3.30±2.20 0.320 
(x 105 เซลล/มล.) 3 3.46±0.20 3.72±0.80 3.52±0.10 0.061 
 6 3.52±0.40 3.62±1.00 3.70±1.80 0.624 
 12 4.56±0.46 4.58±0.18 4.28±2.00 0.583 
การจับกินสิ่งแปลกปลอม 1 10.79±0.12 12.36±0.36 11.14±0.57 0.131 
(Phagocytic activity :%) 3 12.03±0.53 13.49±0.16 13.54±0.81 0.238 
 6 12.40±0.41 14.47±1.14 12.86±1.18 0.248 
 12 12.95±0.25 13.57±0.42 12.15±0.43 0.226 

(มีตอ) 
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ตารางท่ี 12  องคประกอบทางเคมีและระบบภูมิคุมกันในเลือดของกุงกลุาดําท่ีเล้ียงดวยอาหาร
เสริมเบทาอีนระดับตางๆ  กนั ตอการเปล่ียนแปลงความเค็ม(40 ppt) (คาเฉล่ีย±SE)(
ตอ) 

 
องคประกอบของเลือด ระยะเวลา ระดับเบทาอีนในอาหารกุงกุลาดํา p-Value 
 (ช่ัวโมง) ชุดที่ 1 

(ควบคุม 0%) 
ชุดที่ 2 (1.0%) ชุดที่ 3 (2.0%)  

เอนไซมฟนอลออกซิเดส 1 124.77±8.90 129.33±11.50 121.21±4.65 0.819 
(Phenoloxidase activity  3 150.45±2.97 145.64±5.97 165.10±12.51 0.348 
:Unit/min/mg protein) 6 128.29±5.24 139.09±17.19 130.24±1.03 0.077 
 12 126.72±10.32 130.75±8.12 119.22±5.27 0.285 
 
หมายเหตุ  อักษรตางกันตามแนวนอนแสดงถึงความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ(p<0.05) 
 

3.1.2.4 การเปล่ียนแปลงความเค็มจากปกติเปนน้ําจดื (0 ppt) ตอระดับออสโมลา
ริต้ีและระดับอิออนตางๆ ในน้ําเลือดของกุงกุลาดํา พบวา หลังปลอยกุงในน้ําจดืจะแสดงอาการวาย
น้ํากระวนกระวาย เหงือกมีการทํางานตลอดเวลา กุงบางตัวมีอาการออนแอนอนนิ่งท่ีพื้น เม่ือปลอย
ไวนานๆ พบวาเปลือกกุงจะออนนิ่มและบางตัวลอกคราบท้ิง และตายท้ังหมด ซ่ึงมีผลทําใหเก็บ
ตัวอยางเลือดกุงท้ัง 3 ชุดทดลองไดเฉพาะในช่ัวโมงท่ี 1 และ 3 เทานัน้ เนื่องจากกุงท่ีทดสอบมีอัตรา
รอดตํ่าไมสามารถการเก็บตัวอยางน้ําเลือดสําหรับทดสอบในชวงตอไป ผลการทดลองการ
เปล่ียนแปลงความเค็มจากปกติเปนน้ําจืดแสดงในตารางท่ี 13  ดังนี ้ 
 

ผลการเปล่ียนแปลงความเค็มจากปกติเปนน้ําจืดทันทีตอระดับออสโมลาริต้ีใน
น้ําเลือดกุงกุลาดํา พบวา ท้ัง 3 ชุดทดลองระดับออสโมลาริต้ีในน้ําเลือดลดลงทันที ในช่ัวโมงท่ี 1 
ชุดควบคุมมีคาเฉล่ียระดับออสโมลาริต้ีในน้ําเลือดสูงกวา ชุดท่ีเสริมเบทาอีนในอาหาร 1 และ 2% 
(462±33.00, 4023±9.12 และ 363±30.54 m. Omsmole/H2O kg ) (p<0.05) ช่ัวโมงท่ี 3 กุงมีอาการ
ออนแอมากไมเคล่ือนไหว ระดับออสโมลาริต้ีในน้ําเลือดลดต่ําลงท้ัง 3 ชุดทดลอง มีคาเฉล่ียของ
ระดับออสโมลาริต้ีในน้ําเลือดกุงท่ีเสริมเบทาอีน 1 และ 2% ไมแตกตางกัน และกุงท่ีเสริมเบทาอีน 
1% มีคาเฉล่ียสูงกวาชุดควบคุม (p<0.05) 
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ผลการเปล่ียนแปลงความเค็มจากปกติเปนน้ําจืดทันทีตอระดับอิออนตางๆ ในน้ํา
เลือดของกุงกลุาดํา พบวาปริมาณอิออนในน้ําเลือดลดลงทันทีเชนเดียวกับออสโมลาริต้ีในน้ําเลือด 
ปริมาณของโซเดียมในน้ําเลือดกุงกุลาดําในช่ัวโมงท่ี 1 มีคาเฉล่ียไมแตกตางกัน (p>0.05) และ
ช่ัวโมงท่ี 3 พบวาปริมาณโซเดียมในน้ําเลือดลดลงตํ่ากวาในช่ัวโมงท่ี 1 มีคาเฉล่ียแตกตางกัน 
(p<0.05) โดยชุดควบคุมมีเฉล่ียสูงกวาในน้ําเลือดกุงท่ีเสริมเบทาอีน 1 และ 2%   

 
การเปล่ียนแปลงความเค็มจากปกติเปนน้ําจดืทันทีตอปริมาณโปแตส เซียมในน้ํา

เลือดกุง พบวา การเปล่ียนแปลงของปริมาณโปแตสเซียมในน้ําเลือด เม่ือเปรียบเทียบกับกุงท่ีอยูใน
สภาพปกติมีคาเฉล่ียใกลเคียงกัน (4.63-7.91 m. mole/l) โดยในช่ัวโมงท่ี 1 พบวา ปริมาณโปแต
สเซียมในน้ําเลือดท้ัง 3 ชุดทดลอง มีคาเฉล่ียแตกตางกัน (p>0.05) โดยในกุงชุดควบคุมมีปริมาณ
โปแตสเซียมสูงสุด 6.34±0.05 m. mole/l รองลงมาชุดท่ีเสริมเบทาอีน 2% (5.47±0.23 m. mole/l) 
และเสริมเบทาอีน 1% (4.58±0.21 m. mole/l) แตในช่ัวโมงท่ี 3 ปริมาณโปแตสเซียมในน้ําเลือดกุงท่ี
เล้ียงดวยอาหารเสริมเบทาอีน 1 และ 2% มีคาเฉล่ียเพิ่มข้ึน (7.90 ±0.80 และ 6.24±0.57 m. mole/l) 
ไมแตกตางกันกับชุดควบคุม (p>0.05)  
 

การเปล่ียนแปลงความเค็มจากปกติเปนน้ําจดืทันทีตอปริมาณคลอไรดในน้ําเลือด
กุง พบวา มีปริมาณลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัในสภาพปกติในช่ัวโมงท่ี 1 ท้ัง 3 ชุดทดลองมีคา
ลดลงม่ือเปรียบเทียบกับในสภาพปกติ (ตารางท่ี 8) เฉล่ียระหวาง 203±5.00 ถึง 237±5.50m. mole/l 
ไมตางกัน (p>0.05) ช่ัวโมงท่ี 3 พบวาปริมาณคลอไรดในน้ําเลือดกุงกุลาดําไมตางกนั (p>0.05) มี
คาเฉล่ียระหวาง 227 ± 13.34 ถึง 252 ±12.50 m. mole/l ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

54 

ตารางท่ี 13  ออสโมลาริต้ี (Osmolarity) และอิออนในน้าํเลือด (Eletrolyte)ในเลือดของกุงกุลาดําท่ี
เล้ียงดวยอาหารเสริมเบทาอีนระดับตางๆ กัน ตอการเปล่ียนแปลงความเค็ม (0 ppt) 
(คาเฉล่ีย±SE) 

 
องคประกอบของเลือด ระยะเวลา ระดับเบทาอีนในอาหารกุงกุลาดํา p-Value 
 (ช่ัวโมง) ชุดที่ 1  

(ควบคุม 0%) 
ชุดที่ 2 (1.0%) ชุดที่ 3 (2.0%)  

ออสโมลาริต้ี  1 462 ±33.00a 402 ±39.12ab 363 ±30.54b 0.023 
(m. Osmole/H2O kg) 3 289 ±7.51 b 371±3.52 a 297±24.15 ab 0.048 
โซเดียม :Na+  1 278 ±6.5 b 359 ±34.0 a 247 ±7.00 b 0.043 
(m. mole/l) 3 209±11.50 a 186±12.00 ab 154±10.00 b 0.046 
โปแตสเซี่ยม:K+ 1 6.34 ±0.05 a 4.58 ±0.21c 5.47 ±0.23 b 0.005 
(m. mole/l) 3 6.00 ±0.53 7.90 ±0.80 6.24 ±0.57 0.198 
คลอไรด :Cl -  1 229±8.00 237±5.50 203±5.00 0.061 
(m. mole/L) 3 248±16.21 227±13.24 252±12.50 0.477 
 
หมายเหตุ  อักษรตางกันตามแนวนอนแสดงถึงความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 
3.1.2.5 การเปล่ียนแปลงความเค็มจากปกติเปนน้ําจดื (0 ppt) ตอองคประกอบ

ทางเคมีและระบบภูมิคุมกันในเลือดกุงกุลาดําท่ีเล้ียงดวยอาหารผสมเบทาอีนระดับตางๆ กัน
ระยะเวลา 12 ช่ัวโมง ผลการทดลองดังแสดงในตารางท่ี 14  ดังนี ้

   
การเปล่ียนแปลงความเค็มจากปกติเปนน้ําจดืตอปริมาณโปรตีนในน้ําเลือดกุง

กุลาดํา พบวา ปริมาณโปรตีนในน้ําเลือดกุงกุลาดําจะลดลงตํ่ากวากุงท่ีเล้ียงในสภาพปกติ (ตารางท่ี 
8) ในช่ัวโมงท่ี 1 กุงท่ีเล้ียงดวยอาหารผสมเบทาอีน 2% มีคาเฉล่ีย 1.51±0.04 มก.% สูงกวาชุด
ควบคุม (1.08±0.03 มก.%) และเสริมเบทาอีน 1% (1.01±0.04 มก%)  และช่ัวโมงท่ี 3 พบวาท้ัง 3 ชุด
ทดลองปริมาณโปรตีนในน้าํเลือดมีคาเฉล่ียระหวาง 0.81-0.89 มก. % ไมแตกตางกัน (p>0.05)  
 

ปริมาณนํ้าตาลกลูโคสในนํ้าเลือดกุงกุลาดาํหลังการเปล่ียนแปลงความเค็มเปนน้ํา
จืด เม่ือเปรียบเทียบกับสภาพปกติ (ตารางท่ี 8) มีคาเฉล่ียลดลงเชนเดยีวกบัปริมาณโปรตีนในเลือด 
แตมีคาเฉล่ียปริมาณนํ้าตาลในเลือดท้ัง 3 ชุดทดลองไมแตกตางกัน (p>0.05) ในช่ัวโมงท่ี 1 และ 3 
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คาเฉล่ียน้ําตาลในน้ําเลือดกุงกุลาดําของกุงท่ีเล้ียงดวยอาหารผสมเบทาอีน 1 และ 2% (43.21± 4.91 
และ 32.52±1.91 มก.%l) มากกวาชุดควบคุม (23.74±5.34 มก.%) (p<0.05)  

 
ปริมาณเม็ดเลือดท้ังหมดของกุงกุลาดําหลังการเปล่ียนแปลงความเค็มเปนน้ําจืด 

พบวา ท้ัง 3 ชุดทดลองมีคาเฉล่ียลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบักุงท่ีเล้ียงในสภาพปกติ โดยช่ัวโมงท่ี 1 
ปริมาณม็ดเลือดท้ังหมดมีคาเฉล่ีย 1.60±0.80 ถึง 1.78±1.10 x 105 เซลล/มล. และท้ัง 3 ชุดทดลองมี
ปริมาณของเม็ดเลือดลดลง ในช่ัวโมงท่ี 3 ซ่ึงมีคาเฉล่ีย 1.44 ±1.60 ถึง 1.56± 0.40 x 105 เซลล/มล. 
เทานั้น ท้ังนี้ทุกชุดทดลองปริมาณเม็ดเลือดเฉล่ียไมแตกตางกัน (p<0.05) ดังนั้นการลดความเค็มของ
น้ํามีผลทําใหปริมาณของเม็ดเลือดท้ังหมดลดลงท้ัง 3 ชุดทดลอง 
    

การทดสอบการจับกินส่ิงแปลกปลอมในนํ้าเลือดของกุงกุลาดําหลังการ
เปล่ียนแปลงความเค็มจากปกติเปนน้ําจืดทันที พบวา มีคาลดลง เนื่องจากปริมาณเม็ดเลือดกุงลดลง 
หลังการเปล่ียนแปลงความเค็ม กุงกุลาดํามีอาการออนแอ ทําใหความสามารถในการจับกินส่ิง
แปลกปลอมของเม็ดเลือดลดลง ในช่ัวโมงท่ี 1 มีคาเฉล่ีย 9.11± 0.38 ถึง 10.82±0.09 % และช่ัวโมงท่ี 
3 มีคาเฉล่ีย 10.93±0.07 ถึง 11.19±0.35 % และท้ัง 3 ชุดทดลองการจับกนิส่ิงแปลกปลอมในนํ้าเลือด
ไมแตกตางกัน (p>0.05) 
 

ความวองไวของเอนไซมฟนอลออกซิเดสในน้ําเลือดกุงกุลาดําหลังการ
เปล่ียนแปลงความเค็มเปนน้าํจืดทันที พบวามีคาลดลงเชนเดียวกนักับระบบภูมิคุมกันอ่ืน ในช่ัวโมง
ท่ี 1 มีคาเฉล่ียระหวาง 82.548±.41 ถึง 106.01± 4.96 unit/min/mg protein และในช่ัวโมงท่ี 3 ความ
วองไวของเอนไซมฟนอลออกซิเดส มีคาลดลง ไมแตกตางกัน (p>0.05) โดยมีคาเฉลี่ย 86.97±19.35 
ถึง 96.54±13.32 unit/min/mg protein   

 
ผลของการลดความเค็มในน้าํเปนน้ําจดืทันทีทําใหกุงออนแอมากกวาในนํ้าความ

เค็มสูง ซ่ึงมีผลตอปริมาณของเม็ดเลือดกุงลดลงกวานสภาวะปกติ ระบบภูมิคุมกันของกุง เชน การ
จับกินส่ิงแปลกปลอม ความวองไวของเอนไซมฟนอลออกซิเดส ในน้าํเลือดลดลงเชนกัน การเล้ียง
กุงดวยอาหารเสริมสารเบทาอีน 1-2% ในอาหารเพ่ือลดความเครียดจากการเปล่ียนแปลง
ส่ิงแวดลอม สามารถควบคุมการแลกเปล่ียนของออสโมลาริต้ีและอิออนตางๆ ไดมากกวาเล้ียงดวย
อาหารไมเสริมเบทาอีน ซ่ึงการเสริมเบทาอีนในอาหารมีผลตอการระดับการทํางานของระบบ
ภูมิคุมกันในนํ้าเลือดกุงแตไมแสดงผลแนชัดวาแตกตางกันแตอยางใด  
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ตารางท่ี 14  องคประกอบทางเคมีและระบบภูมิคุมกันในเลือดของกุงกลุาดําท่ีเล้ียงดวยอาหาร
เสริมเบทาอีนระดับตางๆ กนั ตอการเปล่ียนแปลงความเค็ม (0 ppt)  (คาเฉล่ีย±SE) 

 
องคประกอบของเลือด ระยะเวลา ระดับเบทาอีนในอาหารกุงกุลาดํา p-Value 
 (ช่ัวโมง) ชุดที่ 1 

(ควบคุม 0%) 
ชุดที่ 2 (1.0%) ชุดที่ 3 (2.0%)  

ปริมาณโปรตีนในน้ําเลือด 1 1.08±0.03b 1.01±0.04b 1.51±0.04a 0.033 
(มก.%) 3 0.81±0.04 0.89±0.15 0.81±0.04 0.790 
ปริมาณนํ้าตาลกลูโคสใน 1 37.48±3.82 37.86±7.25 40.15±4.20 0.930 
นํ้าเลือด (มก.%) 3 23.74±5.34b 43.21±4.91a 32.52±1.91ab 0.031 
ปริมาณเม็ดเลือดทั้งหมด 1 1.78±0.42 1.60±0.80 1.78±1.10 0.853 
(x 105 เซลล / มล.) 3 1.46±2.60 1.44±1.6 1.56±0.40 0.888 
การจับกินสิ่งแปลกปลอม 1 9.11±0.38 10.82±0.09 10.53±0.53 0.095 
(Phagocytic activity:%) 3 10.93±0.07 11.17±0.47 11.19±0.35 0.125 
เอนไซมฟนอลออกซิเดส 1 82.54±8.44 97.49±10.84 106.01±4.96 0.144 
(Phenoloxidase activity  3 96.54±13.32 86.97±19.35 92.99±5.38 0.259 
:unit/min/mg protein)      
 
หมายเหตุ  อักษรตางกันตามแนวนอนแสดงถึงความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ(p<0.05) 

 
3.2 การเปล่ียนแปลงคาความเปนกรดเปนดางในน้ํา 
 

3.2.1 ความทนทนของกุงกลุาดําท่ีเล้ียงดวยอาหารผสมเบทาอีนระดับตางๆ กัน เปน
เวลา 90 วัน ตอการเปล่ียนแปลงคา pH ในน้ํา แสดงในตารางท่ี 15 ดังนี้ 
 

ความทนทานของกุงกุลาดําหลังเปล่ียนแปลงคา pH ของน้ําจากสภาพปกติ 7.5-8 
เปน 5.5 ทันที กุงแตละชุดทดลองจะมีการปรับตัวเพื่อใหระดับของคา pH ภายในและภายนอกเซลล
สมดุลกัน ระยะหนึ่ง เม่ือเวลาในการทดสอบผานไป 1 ช่ัวโมง ทุกชุดทดลองไมพบกุงตาย และกุง
เร่ิมมีอัตราการตายสะสมหลังช่ัวโมงท่ี 2 มีคาเฉล่ียเทากัน (7%) จากการทดสอบแสดงใหเห็นวากุง
กุลาดําท่ีเล้ียงดวยอาหารชุดควบคุม และเล้ียงดวยอาหารผสมเบทาอีนในอาหารท้ัง 2 ระดับสามารถ
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ปรับตัวไดในน้ําท่ีมีคา pH เปนกรดไดเปนอยางดี ส้ินสุดการทดลอง 24 ช่ัวโมง อัตราการตายสะสม
ของกุงกุลาดําท้ัง 3 ชุดทดลองไมแตกตางกัน (p>0.05) มีคาเฉล่ีย 10 ถึง17 % เทานั้น   และคา pH 
ของน้ําระหวางการทดลองเฉล่ีย 5.04 ถึง 5.23 
 
ตารางท่ี 15 อัตราการตายสะสม (%) ของกุงกุลาดําจากการเปล่ียนแปลงความเปนกรด-ดาง (5.5) 
 

ระยะเวลา  ระดับเบทาอีนในอาหารกุงกุลาดํา p-Value 
(ช่ัวโมง) ชุดที่ 1 (ควบคุม 0%) ชุดที่ 2 (1.0%) ชุดที่ 3 (2.0%)  

1 0 0 0 . 
2 7 7 7 1.000 
3 10 10 10 . 
6 10 10 10 . 
12 17 10 17 0.216 
24 17 10 17 0.216 

 
3.2.2 องคประกอบเลือดและระบบภูมิคุมกนัในเลือดของกุงกุลาดําท่ีเล้ียงดวยอาหาร

ผสมเบทาอีนระดับตางๆ กัน ตอการเปล่ียนแปลงความเปนกรด-ดางในน้ํา (pH 5.5)   
 

3.2.2.1 การเปล่ียนแปลงคา pH ในน้ําจากปกติเปน pH 5.5 ตอระดับออสโมลาริต้ี
และอิออนตางๆ ในน้ําเลือดกุงกุลาดําเปนเวลา 12 ช่ัวโมง ผลการทดลองดังนี้ (ตารางท่ี 16) 
 

ผลการทดลองหลังการเปล่ียนแปลงคา pH ในน้ํา ใหเปนกรด (5.50) ตอระดับ
ออสโมลาริต้ีในน้ําเลือดกุงกลุาดํา พบวา มีผลทําใหระดบัออสโมลาริต้ีเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบั
ระดับออสโมลาริต้ีในกุงท่ีเล้ียงสภาพปกติ ท่ี pH 7.5-8  ในช่ัวโมงท่ี 1 พบวาระดับออสโมลาริต้ี ใน
น้ําเลือดกุงมีคาเฉล่ียตางกัน กุงท่ีเล้ียงดวยอาหารเสริมเบทาอีน 1%  มีคาเฉล่ีย สูงกวาชุดควบคุม (p< 
0.05) ระยะเวลาเพ่ิมข้ึนการปรับตัวของกุงใหอยูในน้ําท่ีเปนกรดสามารถดํารงชีวิตอยูไดเปนปกติ 
แตการเปล่ียนแปลงของระดับออสโมลาริต้ีในน้ําเลือดยงัมีการเปล่ียนแปลงตลอด เม่ือครบ 12 
ช่ัวโมง กุงท่ีเล้ียงดวยอาหารผสมเบทาอีน 1%  สามารถระดับออสโมลาริต้ีในน้ําเลือดสุงกวาชุดท่ี
เสริมเบทาอีน 2% และชุดควบคุม การควบคุมระดับออสโมลาริต้ีในน้ําเลือดของกุงยังมีผลตอความ
เขมขนของอิออนตางๆ ในน้าํเลือดกุงเชนกนั 
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ปริมาณของโซเดียมในน้ําเลือดหลังการเปล่ียนแปลงคา pH ในน้ําใหเปนกรด 

(pH 5.50)  พบวา ปริมาณโซเดียมในน้ําเลือดกุงกุลาดํามีคาเฉล่ียลดลงเล็กนอยจากสภาพปกติใน
ช่ัวโมงท่ี 1 แตละชุดทดลองไมแตกตางกัน (p>0.05) การเปล่ียนแปลงของปริมาณโซเดียมในน้ํา
เลือดมีแนวโนมลดลงในช่ัวโมงท่ี 3 และ 6 ทุกชุดทดลอง และเม่ือครบ 12 ช่ัวโมง พบวามีปริมาณ
โซเดียมในน้ําเลือดกุงท่ีเล้ียงดวยอาหารเสริมเบทาอีน 1 และ 2% มีคาเฉล่ียไมตางกัน (463 ±9.72 
และ 456±8.52 m. mole/l) (p>0.05) แตแตกตางกับชุดควบคุม (348±2.52 m. mole/l) (p<0.05)  

 
ปริมาณของโปแตสเซียมในน้ําเลือดกุงหลังการเปล่ียนแปลงคา pH ในน้ําเปน

กรด พบวา ท้ัง 3 ชุดทดลองมีคาเฉล่ียไมแตกตางกัน (p>0.05) ปริมาณโปแตสเซียมในน้ําเลือดของ
กุงกุลาดําลดลง ระหวางช่ัวโมงท่ี 1-6 เม่ือกุงปรับตัวใหสามารถอยูไดในน้ําท่ีมีสภาพเปนกรด การ
รักษาอิออนในเลือดเพิ่มข้ึน ในช่ัวโมงท่ี 12 พบวา ปริมาณของโซเดียมในน้ําเลือดแตละชุดทดลองมี
คาเฉล่ียระหวาง 8.24±0.50 ถึง 9.60±1.37 m. mole/l ไมแตกตางกัน (p>0.05) 
 

ปริมาณของคลอไรดในน้ําเลือดกุงหลังการเปล่ียนแปลงคา pH ในน้ําเปนกรด 
พบวา ช่ัวโมงท่ี 1 ถึง 6 ปริมาณคลอไรดในน้ําเลือดมีปริมาณลดลงทันทีหลังปลอยกุงในน้ําท่ีมีความ
เปนกรดสูง โดยชุดควบคุมมีปริมาณลดลงมีคาเฉล่ีย 144± 9.72 m. mole/l ตํ่ากวา (p<0.05) กุงทีเล้ียง
ดวอาหารเสริมเบทาอีน 1 และ 2%  (258±6.48 และ 241± 23.52 m. mole/l) เชนเดียวกับในช่ัวโมงท่ี 
3 และในช่ัวโมงท่ี 6 -12  ปริมาณคลอไรดในน้าํเลือดกุงท้ัง 3 ชุดทดลองไมแตกตางกัน  (p>0.05) 
และมีคาเพิ่มข้ึนเนื่องจากกุงสามารถปรับตัวไดในน้ําท่ีเปนกรด  
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ตารางท่ี 16  ออสโมลาริต้ี (Osmolarity) และอิออนในน้าํเลือด (Eletrolyte)ในเลือดของกุงกุลาดําท่ี
เล้ียงดวยอาหารเสริมเบทาอีนระดับตางๆ กัน ตอการเปล่ียนแปลงความเปนกรดเปน
ดางในน้ํา (5.5)  (คาเฉล่ีย±SE) 

 

องคประกอบของเลือด ระยะเวลา ระดับเบทาอีนในอาหารกุงกุลาดํา p-Value 
 (ช่ัวโมง) ชุดที่ 1 

(ควบคุม 0%) 
ชุดที่ 2 (1.0%) ชุดที่ 3 (2.0%)  

ออสโมลาริต้ี 1 525±15.00b 624±15.25a 564 ±12.00ab 0.035 
 (m. Osmole/H2O kg) 3 475±34.50 591±30.30 606±30.00 0.108 
 6 584±6.50 573±0.00 596±25.50 0.823 
 12 564±6.00b 651±15.00a 585±9.00b 0.021 
โซเดียม :Na +  1 376±49.29 385±20.28 390±16.62 0.953 
 (m. mole/l) 3 321±5.58 369±7.89 334±5.07 0.062 
 6 345±0.70 348±5.07 354±8.31 0.586 
 12 348±2.52b 463±9.72a 456±8.52a 0.003 
โปแตสเซี่ยม :K+  1 4.81±0.515 5.99±0.43 5.55±0.57 0.374 
(m. mole/l) 3 5.35±0.22 6.44±0.44 5.85±0.15 0.169 
 6 6.43 ±0.19 5.45±0.24 6.52±0.21 0.066 
 12 8.24±0.50 9.15±0.63 9.60±1.37 0.168 
คลอไรด :Cl -   1 222±3.42 298±3.59 283±4.65 0.108 
(m. mole/l) 3 144±9.72b 258 ±6.48a 241±23.52a 0.022 
 6 143±3.24 159±1.52 196±16.53 0.066 
 12 199±20.50 164±14.79 172 ±8.31 0.365 
 
หมายเหตุ  อักษรตางกันตามแนวนอนแสดงถึงความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ(p<0.05) 
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3.2.2.2  การเปล่ียนแปลงคา pH ในน้ําจากปกติเปน pH 5.5 ตอองคประกอบทาง
เคมี  และระบบภูมิคุมกันในเลือดกุงกุลาดําท่ีเล้ียงดวยอาหารผสมเบทาอีนระดับตางๆ กันเปนเวลา 
12 ช่ัวโมง ผลการทดลองดังแสดงในตารางท่ี 17  ดังนี ้

  
ผลของการเปล่ียนแปลงคา pH ในน้ําตอองคประกอบทางเคมีในเลือดกุงกุลาดํา 

ไดแก ปริมาณโปรตีน และนํ้าตาลกลูโคสในนํ้าเลือด ผลการทดลอง พบวา การเปล่ียนแปลงของ pH 
ลดลงทําใหปริมาณโปรตีนในนํ้าเลือดลดลงทันทีในช่ัวโมงท่ี 1 โดยกุงกุลาดําในชุดควบคุมมี
ปริมาณโปรตีนในเลือดเฉล่ีย 0.89± 0.02 มก.% แตกตางกับกุงท่ีเล้ียงดวยอาหารเสริมเบทาอีน 1%  
(0.97 ± 0.01 มก. %) และชุดท่ีเสริมเบทาอีน 2% (1.05 ± 0.04 มก.%) (p<0.05) เม่ือระยะเวลาในการ
ทดสอบผานไป 3- 6 ช่ัวโมง กุงกุลาดําสามารถปรับตัวของในน้ําท่ี pH 5.50 ได การเปล่ียนแปลง
ของปริมาณโปรตีนในเลือดอยูในสภาพปกติ ทุกชุดทดลองมีคาเฉล่ียไมแตกตางกัน (p>0.05) 

 
การเปล่ียนแปลงคา pH ในน้าํในสภาพเปนกรดตอปริมาณนํ้าตาลกลูโคส ใน

เลือดของกุงกลุาดํา พบวา มีคาลดลงตํ่ากวาปริมาณนํ้าตาลในเลือดกุงกลุาดําในสภาพปกติ  ปริมาณ
น้ําตาลในเลือดกุงกุลาดําท้ัง 3 ชุดทดลองลดลงต้ังแตช่ัวโมงท่ี 1-12 แตไมแตกตางกัน (p>0.05) การ
ปรับตัวของกุงกุลาดําในน้ําท่ีคา pH เปนกรดเปนเวลานาน ทําใหกุงสามารถดํารงชีวิตได และเม่ือ
ครบ 12 ช่ัวโมง คาเฉล่ียปริมาณนํ้าตาลในเลือดมีคาเฉล่ียระหวาง 26.41±6.49 ถึง 27.94±3.43 มก% 
ไมแตกตางกัน (p>0.05) 

 
การเปล่ียนแปลงคา pH ในน้าํในสภาพเปนกรด ตอระบบภูมิคุมกนัในนํ้าเลือดกุง

กุลาดํา ไดแก ปริมาณเม็ดเลือดท้ังหมด การจับกินส่ิงแปลกปลอม และความวองไวของเอนไซมฟ
นอลออกซิเดส ไมตางกับกุงท่ีเล้ียงในสภาพปกติ อายุ 90 วัน (ตารางท่ี 8) กลาวคือ ปริมาณเม็ดเลือด
ท้ังหมดของกุงกุลาดําท้ัง 3 ชุดทดลองไมแตกตางกัน (p>0.05) กุงท่ีเล้ียงดวยอาหารเสริมเบทาอีน  
และ 2%  มีปริมาณเม็ดเลือดท้ังหมดเฉล่ียมากกวาชุดควบคุม คาเฉล่ียปริมาณเม็ดเลือดท้ังหมดของ
กุงกุลาดําทุกชุดทดลองมีคาเฉล่ียระหวาง 2.98±0.20 ถึง3.28±2.00 x105 เซลล/มล.  แตเม่ือกุง
สามารถปรับตัวในน้ําท่ีเปนกรดได ปริมาณเม็ดเลือดกุงเพิม่ข้ึนใกลเคียงในสภาพปกติ  

  
การเปล่ียนแปลงคา pH ในน้าํในสภาพเปนกรดตอการจับกินส่ิงแปลกปลอมของ

เม็ดเลือดกุงกลุาดํา พบวาทุกชุดทดลอง มีคาเฉล่ียไมแตกตางกัน(p>0.05) การทํางานของระบบ
ภูมิคุมกันในนํ้าเลือดกุงโดยการจับกินส่ิงแปลกปลอมของเม็ดเลือดมีแนวโนมลดลง ต้ังแตช่ัวโมงท่ี 
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1 การจับกินส่ิงแปลกปลอมในนํ้าเลือดของกุงกุลาดําตลอดการทดลอง มีการทํางานเปนปกติได เม่ือ
สามารถปรับตัวไดในน้ําท่ีมีคา pH เปนกรดการจับกนิส่ิงแปลกปลอมไมแตกตางกันแตอยางใด 
(p>0.05)  

 
การเปล่ียนแปลงคา pH ในน้าํในสภาพเปนกรด ตอความวองไวของเอนไซมฟ

นอลออกซิเดส ในน้ําเลือดกุงกุลาดําท่ีเล้ียงดวยอาหารผสมเบทาอีนตางกัน พบวา ความวองไวของ
เอนไซมฟนอลออกซิเดสทั้ง 3 ชุดทดลองไมแตกตางกัน ในช่ัวโมงท่ี 1 ยังคงมีคาเฉล่ียสูง โดยกุงท่ี
เล้ียงดวยอาหารเสริมเบทาอีน 1 และ 2% มีคาเฉล่ียความวองไวของเอนไซมฟนอลออกซิเดส  
152±14.51 และ 162±10.15 unit/min/mg protein มากกวาชุดควบคุม (p<0.05) (127± 17.28 
unit/min/mg protein  เม่ือระยะเวลาผานไป 3-6 ช่ัวโมง ความวองไวของเอนไซมฟนอลออกซิเดส 
ลดลงทุกชวง และครบ 12 ช่ัวโมง พบวาความวองไวของเอนไซมฟนอลออกซิเดสในน้ําเลือดกุง มี
คาเฉล่ียลดลงระหวาง   93± 0.68 127±13.48  unit/min/mg protein  ไมแตกตางกัน (p>0.05) เม่ือกุง
กุลาดําสามารถปรับตัวในน้าํท่ีมีคา pH เปนกรดได ทําใหการทํางานของเอนไซมฟนอลออกซิ
เดสคงท่ี ไมแตกตางกันระหวางกลุมท่ีเล้ียงดวยอาหารผสมเบทาอีน1-2% และชุดควบคุม  
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ตารางท่ี 17  องคประกอบทางเคมีและระบบภูมิคุมกันในเลือดของกุงกลุาดําท่ีเล้ียงดวยอาหาร
เสริมเบทาอีนระดับตางๆ กนั ตอการเปล่ียนแปลงความเปนกรด-ดางในนํ้า (5.5)  
(คาเฉล่ีย±SE) 

 
องคประกอบของเลือด ระยะเวลา ระดับเบทาอีนในอาหารกุงกุลาดํา p-Value 
 (ช่ัวโมง) ชุดที่ 1 

(ควบคุม 0%) 
ชุดที่ 2 (1.0%) ชุดที่ 3 (2.0%)  

ปริมาณโปรตีนในน้ําเลือด 1 0.89±0.02b 0.97±0.01ab 1.05±0.04a 0.032 
(มก.%) 3 1.46±.03 1.48±0.05 1.47±0.14 0.991 
 6 1.35±0.05 1.37±0.20 1.38±0.08 0.985 
 12 1.42±0.08 1.37±0.02 1.40±0.08 0.857 
ปริมาณนํ้าตาลกลูโคสในน้ํา- 1 27.1±68.76 38.24±6.387 33.28±11.07 0.716 
เลือด (มก.%) 3 32.90±18.32 27.94±8.78 32.52±0.38 0.947 
 6 21.45±3.05 27.17±5.72 18.39±3.06 0.424 
 12 27.17±4.19 27.94±3.43 26.41±6.49 0.976 
ปริมาณเม็ดเลือดทั้งหมด 1 2.46±1.00 2.42±3.00 2.44±0.20 0.991 
(x 105 เซลล/มล.) 3 2.28±12.00 2.00±12.00 1.98±1.40 0.314 
 6 2.36±1.20 2.58±6.60 2.48±0.80 0.925 
 12 2.98±0.20 3.28±2.00 3.10±2.2 0.537 
การจับกินสิ่งแปลกปลอม 1 11.47±0.04 12.11±0.11 9.84±0.34 0.189 
(Phagocytic activity : %) 3 13.59±0.41 13.66±0.85 12.46±1.20 0.611 
 6 10.98±0.52 13.46±0.13 12.84±0.84 0.110 
 12 12.54±0.15 12.41±0.59 12.70±0.91 0.951 
เอนไซมฟนอลออกซิเดส 1 127±17.28 152±14.51 162±10.15 0.180 
(Phenoloxidase activity :  3 104±7.27 103±1.37 118±4.57 0.196 
unit/min/mg protein) 6 130±3.16 125±8.37 110±2.74 0.820 
 12 112±8.71 127±13.48 93±0.68 0.178 
 
หมายเหตุ  อักษรตางกันตามแนวนอนแสดงถึงความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ(p<0.05) 
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วิจารณผลการทดลอง  
 

1.  ผลของเบทาอีนในอาหารกุงกุลาดําตอการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใชอาหาร 
 
 ผลการศึกษาการเสริมเบทาอีนในอาหารกุงกุลาดํา 3 ระดบั คือ ชุดทดลองท่ี 1ไมเสริมเบทา
อีน ชุดควบคุม ชุดทดลองท่ี 2 เสริมเบทาอีน 1% และ ชุดทดลองท่ี 3 เสริมเบทาอีน 2% เล้ียงกุง
กุลาดําขนาด 4.01 กรัม ผลการศึกษา พบวา การเจริญเติบโตโดยน้ําหนัก ไดแก น้ําหนักเฉล่ีย 
น้ําหนกัท่ีเพิ่มข้ึน น้ําหนกัเฉล่ียท่ีเพิ่มข้ึนตอวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของกุงกลุาดํา ในชุด
ควบคุมกับอาหารเสริมเบทาอีน 1% ไมแตกตางกัน (p>0.05) และมีคาเฉล่ียใกลเคียงกันในเดือนท่ี 1 
และ 2  แตหลังจากเล้ียงครบ 3 เดือน กุงท่ีเล้ียงดวยอาหารเสริมเบทาอีน 1 และ 2% มีน้ําหนกัเฉล่ีย 
และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ มากกวาชุดควบคุม (p<0.05) สวนคาเฉลี่ยท่ีเพิ่มข้ึนและน้ําหนกั
เฉล่ียตอวันพบวาไมแตกตางกนั ซ่ึงแสดงใหเห็นวาอาหารท่ีเสริมสารเบทาอีนกระตุนการ
เจริญเติบโต การกินอาหารของกุงเพิ่มข้ึน เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชอาหารเพื่อการ
เจริญเติบโตจากประสิทธิภาพการใชโปรตีน และอัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อทุก ชุดทดลองไม
แตกตางกัน (p>0.05) กุงท่ีเล้ียงดวยอาหารเสริมเบทาอีน 1 และ 2% มีคาเฉล่ียมากกวาชุดควบคุม 
ดังนั้นการเสริมสารเบทาอินในอาหารมีผลทําใหการกินอาหาร การเจริญเติบโตของกุงกุลาดําดีกวา
ไมเสริมเบทาอีนในอาหาร  
 

คุณสมบัติเบทาอีนมีในการดงึไขมันมาใชเปนแหลงพลังงาน โดยผานการทํางานของคารนิ
ทีนในไมโตคอนเดรีย ซ่ึงคารนิทีนในไมโตคอนเดรียทําหนาท่ีเปนตัวพาไขมันเพื่อสลายเปน
พลังงานไดดีข้ึน จึงมีผลใหรางกายดึงกลูโคสมาใชเปนแหลงพลังงานสํารองแทนการใชโปรตีนเปน
แหลงพลังงานในรูปของไกลโคเจนในตับไดมากข้ึน  และการสังเคราะหคารนิทีนนั้นตองอาศัยเอส-
อดีโนซิเมไธโอนีนท่ีเกดิจากวัฏจักรโฮโมซีสทีน เปนตัวใหหมูเมทิลแกกรดอะมิโนไลซีนซ่ึงเปน
สารต้ังตนในวฏัจักรโฮโมซีสทีน (Millan and Garrow, 1998) การเสริมเบทาอีนในอาหารแบบ
เคลือบ 2% สามารถควบคุมระดับของไตรกลีเซอไรดในเลือดไดมากกวาอาหารท่ีไมเสริมเบทาอีน 
ซ่ึงจะทําใหการลําเลียงไขมันเขาสูกระแสเลือดดีมากข้ึน ทําใหรางกายสามารถดูดซึมไปใชใน
ขบวนการเมตาบอลิซึมของรางกายดกีวา (เกษฎา, 2549)  คุณสมบัติท่ีสําคัญของเบทาอีนคือสามารถ
ใชเปนสารดึงดูดการกนิอาหาร (attractant) สามารถละลายนํ้าไดดี มีน้ําหนักโมเลกุลนอย มี
องคประกอบเปนกรดอะมิโนอิสระ กล่ิน และรสชาติชวยดึงดดูใหสัตวน้ํากินอาหารสัตวน้ําได 
ดังนั้นเบทาอีนนิยมนํามาใชเสริมในสูตรอาหารสัตวน้ํา เพื่อเปนสารแตงกล่ินใหเหมือนกล่ิน
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ธรรมชาติ ปริมาณของกรดอะมิโนและเบทาอีนในอาหาร ยังสามารถกระตุนการเขาหาอาหารและ
กินอาหารของกุงกุลาดําวัยรุนได (Coman et al., 1996; Felix and Sudharsan, 2004) และ จาก
การศึกษาของ เกษฎา (2549) ผลของเบทาอีนตอระยะเวลาการเขาหาอาหารและปริมาณการกนิ
อาหารในกุงกลุาดํา การเสริมเบทาอีน 1% ในอาหารทําใหสามารถกระตุนการเขาหาอาหารของกุง
กุลาดํารวดเร็วและกินอาหารมากกวาอาหารที่ไมเสริมสารเบทาอีน  
 
 จากผลการศึกษานี้ การเสริมเบทาอีนในอาหาร 1- 2% ในสูตรอาหาร มีผลทําให
ประสิทธิภาพการใชโปรตีน และอัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อของกุงกุลาดําตลอดการทดลองไม
แตกตางกับอาหารท่ีไมเสริมเบทาอีน (p>0.05) แตอาหารที่เสริมเบทาอีน 1% มีแนวโนมทําให
ประสิทธิภาพการใชโปรตีนและอัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อเพิ่มข้ึนมากกวาอาหารท่ีไมเสริม
สารเบทาอีน สอดคลองกับผลของ FinnStim หรือ Betafin (Culton Ltd. Finnsugar Bi Products, 
Helsinki, Finland) (betain/amino additive) ผสมในอาหารกุงกุลาดํา (Penaflorida and Virtanen, 
1996b) และกุงขาววานาไม (Litopenaeus vannanei) (The finstim breifing, 1996) โดยอาหารกุง
กุลาดําวยัออน เสริม FinnStim ในอาหารเล้ียงกุงขนาด 0.2 กรัม  เปนเวลา 8 สัปดาห  พบวา เม่ือ
ส้ินสุดการทดลองมีน้ําหนักเฉล่ีย 0.7-0.9 กรัม/ตัว อาหารกุงกุลาดําท่ีเสริม FinnStim 1% ทําใหอัตรา
การเจริญเติบโตสูงสุด เพียงพอตอความตองการของลูกกุงกุลาดํา สวนกุงขาววานาไม เสริม 
FinnStim ในอาหาร เล้ียงกุงขนาด 0.99 กรัม  เปนเวลา 6 สัปดาห  พบวามีน้ําหนกัเฉล่ียเพิ่มข้ึน 6.7-
7.1 กรัม ในกุงท่ีเล้ียงดวยอาหารเสริม FinnStim 1.5% มีการเจริญเติบโตโดยน้ําหนัก อัตราการ
เปล่ียนอาหารเปนเนื้อ มากกวาไมเสริมในอาหาร สวน Felix and Sudharsan  (2004) กลาววาผลของ
การใชไกลซีน เบทาอีน ในอาหารเพ่ือกระตุนการกินอาหารและการเจริญเติบโตของกุงกามกราม 
(Macrobrachium rosenbergii. ) วยัรุน พบวาอาหารท่ีผสมเบทาอีนทําใหน้ําหนกัเฉล่ียท่ีเพิ่มข้ึน 
อัตราการกินอาหารและอัตราการแลกเนื้อเพิ่มข้ึนมากกวาชุดควบคุม และแนะนําวาการเสริมสาร
ไกลซีนเบทาอีนในอาหาร 5 ก./กก.  เพียงพอตอการเจริญเติบโตและอัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนือ้
ของกุงกุลาดํา ผลการทดลองใชเบทาอีนในสัตวน้ําชนิดอ่ืนๆ  Craig et al., (2002) รายงานวา การ
ทดแทนโคลีนดวยเบทาอีนในอาหารปลานลิ 1.49-2.24 กรัม/กิโลกรัม เปนระดับท่ีเหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใชประโยชนจากโปรตีนของปลานิล และในปลา raibow trout 
อาหารที่เสริมเบทาอีน 0.75 -1.5 % สามารถทดแทนความตองการโคลีนในอาหารได 50% 
(Rumsey, 1991)  
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 ดังนั้นผลการเสริมสารเบทาอีนในอาหารจะทําใหการทํางานของระบบการยอย การดดูซึม
สารอาหารในรางกายใหคงท่ี ทําใหการเจริญเติบโตของกุงเพิ่มข้ึน แตเม่ือสภาพแวดลอมในการ
เล้ียงเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะคุณสมบัติของนํ้าในบอเล้ียง เชน ปริมาณของแอมโมเนยีในน้ํา การ
เปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ หรือมีคาบีโอดีในน้ํามากเกิน มีผลทําใหการกินอาหารของกุงลดลง 
รางกายมีการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม ทําให การเจริญเติบโตชากวาปกติ คุณภาพน้ําขณะทํา
การทดลองพบวามีปริมาณแอมโมเนียสูง (0.49 มก./ล) อุณหภูมิเฉล่ีย 27.5-28.5 0C และคาบีโอดีใน
น้ําเฉล่ีย 17.49 มก./ล ซ่ึงเกิดจากการสะสมของของเสียจากอาหารและส่ิงขับถายในน้ํา จึงทําใหกุงมี
การเจริญเติบโตชา โดยปกติปริมาณของแอมโมเนียในน้าํถามากเกินจะมีผลกระทบตอการ
เจริญเติบโตของสัตวน้ํา ปริมาณแอมโมเนียอิสระในบอเล้ียงกุงจะตองไมเกิน0.1 มก./ล. (Boyd, 
1990) แอมโมเนียอิสระ NH3  ถามีในน้ํามากเกิน 0.025 มก./ล. จะเปนอันตรายตอสัตวน้ํา การ
เจริญเติบโตลดลง แตถาอยูในรูปของแอมโมเนียรวม (NH3+NH4

+) ในน้ําเกินท่ีมีระดบั pH  7 และ
อุณหภูมิ 300C ความเขมขน 3.1 มล./ล. ไมเปนอันตรายตอสัตวน้ํา (ม่ันสิน และไพพรรณ, 2544)  
 
2. ผลของเบทาอีนในอาหารกุงกุลาดําตอองคประกอบทางเคมีของเลือดและระบบภูมิคุมกัน 
 
 การรักษาสมดลุออสโมซีสในรางกายของกุงกุลาดําหลังเล้ียงดวยอาหารเสริมเบทาอีน
ระดับตางๆ การควบคุมระดับออสโมลาริต้ี ในน้ําเลือดของกุงท่ีเล้ียงดวยอาหารผสมเบทาอีน 1% 
กับชุดควบคุมไมแตกตางกัน (p>0.05) ขณะท่ีกุงท่ีเล้ียงดวยอาหารเสริมเบทาอีน 2% มีคาลดลง ผล
ของเบทาอีนในอาหารตอการเปล่ียนแปลงของอิออนตางๆ ในน้ําเลือดของกุงกุลาดําท่ีเล้ียงดวย
อาหารเสริมเบทาอีน พบวาปริมาณของโซเดียมในน้ําเลือดระหวางชุดควบคุมกับชุดท่ี เสริมเบทา
อีน 1% มีคาเฉล่ียมากกวาชุดท่ีเสริมเบทาอีน 2% (p<0.05) ปริมาณของโปแตสเซียมในน้ําเลือดมี
คาเฉล่ียเพิ่มข้ึนทุกชุดทดลอง โดยกุงท่ีเล้ียงดวยอาหารเสริมเบทาอีน 1 และ 2% มีคาเฉล่ียมากกวา
ชุดควบคุม สวนปริมาณของคลอไรดไมแตกตางกัน จากผลการทดลองสรุปไดวา ระดับออสโมลา
ริต้ี และปริมาณอิออนตางๆ ในน้ําเลือดมีความผันแปรสูง การปรับสมดุลในรางกายเพือ่รักษาระดับ
ออสโมซีสในรางกาย ของกุงท่ีเล้ียงดวยอาหารเสริมเบทาอีนไมแตกตางกัน และในสภาพท่ีกุงมี
ความเครียดจากการเล้ียง มีสวนทําใหกุงมีการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมหรือน้าํท่ีอาศัยอยู 
เพื่อรักษาสมดลุภายในรางกายใหคงท่ีไมแตกตางกับภายนอกรางกาย สอดคลองกับ แขวลีและคณะ 
(2547) กลาววา การเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาของรางกาย โดยเฉพาะการลอกคราบ มีผลกระทบ
ตอคามาตรฐาน หรือคาปกติขององคประกอบเลือดไดแก ความเขมขนของโซเดียม โปแตสเซียม
และแมกนีเซียม ในระยะกอนการลอกคราบความขมขนของเกลือแรจะเพ่ิมสูงข้ึนกวาในระยะอ่ืนๆ 
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และยังพบวา ความแตกตางของโซเดียม โปแตสเซียม และแคลเซียมในน้ําเลือดมีคาลดลงเม่ือกุงมี
อายุมากข้ึนหรือเขาใกลวยัเจริญพันธุ     สวนคาปกติขององคประกอบเลือดกุงกุลาดําจากบอดิน 
ขนาด 10-20 กรัม มีคาเฉล่ีย ของออสโมซีส 778.49 m Osmole/H2O kg, ปริมาณของโซเดียม 314.52 
m mole/l, โปแตสเซียม 9.61 m mole/l และคลอไรด 347.20 m mole/l. (กิจการ และคณะ 2543ค.)  
และในกุงกุลาดําขนาด 10 และ 30 กรัม มีคาเฉล่ีย 698 และ 752 m Osmole/H2O kg. (Ferraris et 
al.,1987)  
 

 การเปล่ียนแปลงของออสโมซีสและอิออนตางๆ ในน้ําเลือดตลอดการทดลองแสดงให
เห็นวา อาหารที่ผสมเบทาอีน 1 % มีผลทําใหการควบคุมระดับออสโมลาริต้ี และปริมาณของอิออน
ตางๆ ในน้ําเลือดไดดี กวาอาหารผสมเบทาอีน 2% และชุดควบคุม เพราะเบทาอีนชวยในเซลล
สามารถรักษาสมดุลของอิออนตางๆ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอม ซ่ึงจะทําใหเกิดการ
สังเคราะหเบทาอีนในไมโตคอนเดรียแลวสะสมในเซลล ชวยควบคุมในการเก็บรักษาน้ําและการ
ขับเกลือแรตางๆ ออกจากเซลล เม่ือความเค็มหรืออุณหภมิูเปล่ียนแปลงทําใหเอนไซมภายในเซลล
ทํางานเปนปกติ (Yancey et al., 1992) การเปล่ียนแปลงความเค็มมีอิทธิพลตอความเขมขนของ
โซเดียม โปแตสเซียม และแมกนีเซียมอิออนในเลือดกุงกุลาดําระยะตน แตไมมีอิทธิพลตอ
แคลเซียม  โดยโซเดียม โปแตสเซียม และแคลเซียมอิออนในน้ําเลือดกุง มีจุด Isoionic crossover ท่ี 
ความเค็ม 19.84, 23.45 และ 22.18 ppt โดยมีลักษณะ Hyperionic regulation (จารุวรรณ, 2541) 
 

องคประกอบทางเคมีในน้ําเลือดของกุงกุลาดําหลังเล้ียงดวยอาหารผสมเบทาอีนในระดับ
ตางๆ กัน พบวาปริมาณของโปรตีนในน้ําเลือดของกุงกุลาดํา เม่ือส้ินสุดการทดลองท้ัง 3 ชุดทดลอง
คาเฉล่ียเพิ่มข้ึนทุกชุดทดลองไมแตกตางกนั (p>0.05)  เชนเดียวกับปริมาณของน้ําตาลกลูโคสในนํ้า
เลือดพบวาเพิม่ข้ึนตามการเจริญเติบโตของกุง กุงกุลาดําท่ีเล้ียงดวยอาหารผสมเบทาอีน มีการสะสม
ของปริมาณนํ้าตาลกลูโคสในนํ้าเลือดสูงกวาในชุดควบคุมแตไมแตกตางกัน (p>0.05)  ดังนั้นกุง
กุลาดําจําเปนตองคงสภาพคา pH ในรางกายในเปนปกติอยูเสมอ เพื่อใหปริมาณของโปรตีนและ
น้ําตาลกลูโคสในนํ้าเลือดคงท่ี ในกุงขาวจนี (Penaeus chinensis) จะมีปริมาณโปรตีนในน้ําเลือด
สูงข้ึนเม่ือมีขนาดใหญข้ึน เพื่อใหมีการพฒันาระบบตางๆ ในรากายมากข้ึน (Chen et al., 1993) 
นอกจากนี้ Ferraris et al., (1986) ยังพบวาในสภาวะที่สัตวน้ํามีความเครียดเปนเวลานานปริมาณ
โปรตีนท้ังหมดจะคงท่ีตลอดในทุกระยะการลอกคราบของกุงกุลาดําโดยในระยะ D stage จะมี
คาเฉล่ีย 13.42 %  ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับการทดลองในคร้ังนี้มีปริมาณโปรตีนในน้ําเลือดมากกวา 
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กิจการ และคณะ (2543 ค.) เปรียบเทียบการศึกษาองคประกอบทางเคมีของเลือดในน้ํา
เลือดของกุงกลุาดําท่ีเล้ียงในหองปฏิบัติการและจากสภาพธรรมชาติจากบอดิน พบวามีปริมาณของ
โปรตีนในน้ําเลือดเฉล่ีย 11.85 และ 11.43 มก.% ปริมาณน้ําตาลกลูโคส เฉล่ีย 53.87 และ 32.91 
มก.% ปริมาณน้ําตาลของกุงจากหองปฏิบัติการมีคาสูงกวากุงจากธรรมชาติ  แสดงถึงสภาวะเครียด
ในรางกายของกุงท่ีเล้ียงในหองปฎิบัติการ ซ่ึงจากการศกึษาของ Hall and Van-Ham (1998). พบวา 
คาความเขมขนของน้ําตาลในเลือดของกุงสูงข้ึนเม่ืออยูในสภาวะแวดลอม เชน ออกซิเจนตํ่า หรืออยู
ในพื้นท่ีจํากดั สอดคลองกับ Rodriqurez (1981) กลาววา การเปล่ียนแปลงขององคประกอบทางเคมี
ในน้ําเลือดมีความผันแปรของปริมาณโปรตีน น้ําตาลกลูโคสในนํ้าเลือด ซ่ึงในสภาพปกติรางกาย
ของส่ิงมีชีวิตจาํเปนตองมีการปรับตัวใหคาพีเอชของน้ําเลือดคงสภาพไมใหเปล่ียนแปลงมากนัก 
เพราะจะมีผลทําใหมีอาการเครียดมากข้ึน และมีปริมาณน้ําตาลกูลโคสเพ่ิมข้ึน น้ําตาลในน้ําเลือดกุง
สีน้ําตาล (Browm shrimp) (Carngon cangon L.) จะลดลงเม่ือกุงมีขนาดใหญและมีคาสูงสุดในเพศ
ผู รองลงมาเพศเมียท่ีมีไข (Spaargaren and Haefner, 1987) จึงกลาวไดวาเม่ือกุงเกิดความเครียดจะ
ทําใหปริมาณโปรตีนและน้าํตาลในน้ําเลือดลดลงไมวาจะไดรับอาหารท่ีเสริมและไมเสริมเบทาอีน
ก็ตาม การควบคุมคุณภาพน้าํในบอ หรือการจัดการดานอาหาร มีสวนสําคัญ ท่ีจะลดการเปล่ียน 
แปลงของคุณภาพน้ําในบอเล้ียงใหเหมาะสมเพ่ือลดความเครียดของกุง 

 
ผลของการเสริมเบทาอีนในอาหารตอระบบภูมิคุมกันของกุงกุลาดาํ พบวา ความสามารถ

ในการจับกินส่ิงแปลกปลอมของน้ําเลือดมีความผันแปรตามปริมาณของเม็ดเลือดท้ังหมด และยงัมี
ผลตอการทํางานความวองไวของเอนไซมฟนอลออกซิเดส ในน้ําเลือดของกุงท่ีเล้ียงดวยอาหาร
เสริมเบทาอีน 1- 2% ไมแตกตางกันกับชุดควบคุม แตทุกชุดทดลองมีคาเพิ่มข้ึนในเดอืนท่ี 2  
ใกลเคียงกัน และเม่ือส้ินสุดการทดลอง พบวามีคาเฉล่ียลดลงตามปริมาณของเม็ดเลือดของกุง
กุลาดําซ่ึงจะมีผลทตอการทํางานของระบบภูมิคุมกันโรค และการกําจับส่ิงแปลกปลอมของเม็ด
เลือด   กุงท่ีเล้ียงดวยอาหารผสมเบทาอีน 1 และ 2% มีความวองไวของเอนไซมฟนอลออกซิเดสใน
น้ําเลือดสูงกวาชุดควบคุม (p<0.05) เนื่องจากในสภาพการเล้ียงท่ีเกิดความเครียดจากการเปล่ียน 
แปลงของคุณภาพน้ํา กุงกุลาดําท่ีเล้ียงดวย อาหารที่เสริมเบทาอีนเพยีง 1% เพียงพอในการควบคุม
ระดับของความเครียดใหเปนปกติ  ซ่ึงการศึกษาของ กิจการ และคณะ (2543 ค.) เปรียบเทียบ
การศึกษาระบบภูมิคุมกันในน้ําเลือดของกุงกุลาดําท่ีเล้ียงในหองปฏิบัติการและจากสภาพธรรมชาติ
จากบอดิน พบวา ปริมาณของเม็ดเลือดท้ังหมดเฉลี่ย 3.07 และ 6.49 x 104 เซลล/มล. ความวองไว
ของเอนไซมฟนอลออกซิเดส เฉล่ีย 217.84 และ 335.18 unit/min/mg protein  คาการจับกินส่ิง
แปลกปลอมของเม็ดเลือดของกุงกุลาดําท่ีเล้ียงในหองปฏิบัติการอยูในชวง 11.51-45.78% โดยเฉล่ีย 
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26.14%  ดังนัน้ ผลการเสริมสารเบทาอีนในอาหารตอการกระตุนระบบภูมิคุมกันในน้ําเลือด กุงท่ี
เล้ียงดวยอาหารผสมเบทาอีน 1% ทําใหกลไกลการทํางานของการจับกนิส่ิงแปลกปลอมและความ
วองไวของเอนไซมฟนอลออกซิเดสสูงกวาชุดควบคุม  
 
3. ความทนทาน องคประกอบของเลือดและระบบภูมิคุมกันของกุกุลาดาํตอการเปล่ียนแปลงสภาวะ
แวดลอมหลังเล้ียงดวยอาหารผสมเบทาอีนระดับตางๆ กัน  
 
 ความทนทานของกุงกุลาดําหลังเล้ียงดวยอาหารผสมเบทาอีนระดับตางๆ กัน ตอการเปล่ียน 
แปลงความเค็มปกติ (20 ppt) เปนความเค็มสูง (40 ppt) และในน้ําจดื (0 ppt) พบวาการปรับตัวใน
น้ําเค็มสูงกุงกลุาดํามีความทนทานไดสูงกวาการเปล่ียนแปลงจากนํ้าเค็มเปนน้ําจดื โดยจะมีอัตรา
การตายสะสมเม่ือทดสอบเปนเวลา 24 ช่ัวโมง ตํ่ากวา กุงกุลาดําสามารถปรับตัวในน้าํท่ีมีความเค็ม
และความเขมขนของอิออนตางๆ ในน้ําสูงไดภายใน 12 ช่ัวโมง โดยไมมีผลทําใหเกดิการตายสะสม
เพิ่มข้ึน  แตการทดสอบในน้าํจืดกุงกุลาดําทุกชุดทดลองมีอัตราการตายสะสมสูงไมแตกตางกัน โดย
จะแสดงอาการกระวนกระวาย เกดิการแลกเปล่ียนของน้าํบริเวณซ่ีเหงือกมากข้ึน มีกุงตายสะสม
ต้ังแตช่ัวโมงท่ี 1 เปนตนไปและตายหมดภายใน 12 ช่ัวโมง ไมแตกตางกนัระหวางกุงท่ีเล้ียงดวย
อาหารเสริมเบทาอีนกับชุดควบคุม ซ่ึงการเปล่ียนแปลงความเค็มจากน้ําเค็มเปนน้ําจดืทันที ความ
เขมขนของเกลือแรในเลือดกุงจะสูงกวาในนํ้าท่ีอาศัย กุงอยูในสภาวะ hyper-osmotic ขณะท่ี
เปล่ียนเปนความเค็มสูงความเขมขนของเกลือในน้ําเลือดจะตํ่ากวาในน้ํากุงอยูในสภาวะ hypo-
osmotic ซ่ึงการปรับตัวของสัตวน้ําจะเกดิข้ึนอยางชาๆ เพื่อดูดซึมอิออนตางๆ จากน้ํา และไตจะทํา
หนาท่ีขับเกลือออก และดึงเขามาใหมเพื่อรักษาความเขมขนของเลือดในรางกายใหสมดุล (สงศรี, 
2533)  
 

การเปล่ียนแปลงความเค็มจาก 20 ppt เปน 40 ppt ทันทีมีผลทําใหระดบัออสโมลาริต้ี 
ปริมาณของโซเดียม โปแตสเซียม และคลอไรด เพิ่มข้ึนในช่ัวโมงท่ี 1-3 และเม่ือกุงปรับตัวในน้ํา
เล้ียงไดระดับออสโมซีสและอิออนตางๆ จะลดลง การเสริมสารเบทาอีนในอาหารไมสามารถ
ควบคุมระดับออสโมซีสและอิออนตางๆ ในน้ําเลือดใหคงท่ีได เพราะความเขมขนของอิออนในน้าํ
เล้ียงเปนตัวควบคุมการแลกเปล่ียนอิออนภายในเซลล เม่ือน้ําจากภายนอกเซลลมีความเขมขนของอิ
ออนตางๆ สูง สัตวน้ํากลุมครัสเตเซียจะแลกเปล่ียนอิออนตาง ๆ จําเปนตองปรับสมดุลของออสโม
ซีสโดยการซึมผานทางเมมเบรนบริเวณซ่ีเหงือก เพื่อรักษาระดับความดันออสโมซีสภายในให
เทากับภายนอก ท้ังนี้เนื่องจากความเขมขนของเกลือแรจะเพ่ิมข้ึน ระดบัของความเค็มของน้ําท่ีสัตว
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อาศัยอยู โดยเฉพาะโซเดียมซ่ึงจําเปนจะตองไดรับเพิ่มข้ึนควบคูกับโปแตสเซียมเพื่อควบคุมประจุ
ตางๆในรางกาย ซ่ึงตางจากคลอไรดภายนอกจะมีความเขมขนมากกวา (ประจวบ, 2543) จุดสมดุล
ของปริมาณโซเดียมและคลอไรดระหวางน้ําเลือดและน้าํเล้ียงของกุงระยะกอนวัยเจริญพันธุจะอยูท่ี
ระดับความเค็ม 20 ppt (แขวลี และคณะ, 2547) สวนพอแมพันธุจดุสมดุลอยูท่ีระดับความเค็ม 30 
ppt ; (สิทธโชค, 2545)  การปรับสมดุลของเกลือแรในรางกายกับน้ําเล้ียงใหใกลเคียงกนัของกุง P. 
chinensis จะเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากลด Na+ -K++-ATPase ใหตํ่าลง ทําใหการทํางานของ
เอนไซมท่ีเกีย่วของกับการยอยและการดูดซึมอาหารไดดแีละมีประสิทธิภาพสูงสุด (Chen and Lin, 
1994) ดังนั้น ความเขมขนของอิออนตางๆ ในน้ําเลือดของกุงจะผันแปรตามความเขมขนของอิออน
ในน้ําท่ีใชเล้ียง และเปล่ียนแปลงตามระดับความเค็มของน้ําเล้ียงโดยความเขมขนของโซเดียมและ
โปแตสเซียมในน้ําเลือดจะสูงกวาในนํ้าเล้ียง  

 
 การเปล่ียนแปลงความเค็มจากปกติเปนน้ําจดืทันที ทําใหในน้ําเลือดภายในรางกาย ระดับ

ออสโมลาริต้ีและอิออนตางๆ ในน้ําเลือดลดลง เนื่องจากความเขมขนของอิออนในน้ําเล้ียงตํ่ากวา มี
การแลกเปล่ียนอิออนบริเวณเหงือกมากขึน้ โดยดูดน้ําจากภายนอกเขาสูรางกายเพ่ือลดความเขมขน
ของอิออนภายในลง ปริมาณน้ําท่ีเขาไปแทนท่ีในเซลลเม็ดเลือดปริมาณมากๆ สามารถทําใหเซลล
แตกเปนอันตรายตอสัตวน้ําได (สงศรี, 2533) ซ่ึงมีผลทําใหอัตราการตายสะสมของกุงเพิ่มสูงข้ึน
ภายใน 3 ช่ัวโมง   สวนการทดสอบความทนทานของกุงกุลาดําในน้ําท่ีมีคา pH เปนกรด (5.5) พบวา 
กุงสามารถปรับตัวในน้ําไดโดยไมมีผลตออัตราการตายสะสม และการควบคุมระดับออสโมลาริต้ี
และอิออนตางๆ ในน้ําเลือดของกุงกุลาดําท้ัง 3 ชุดทดลองไดใกลเคียงกัน กุงกุลาดําท่ีเล้ียงดวย
อาหารผสมเบทาอีน 1% มีระดับออสโมลาริต้ีและอิออนในน้ําเลือดมากกวาชุดทดลองอ่ืนๆ การ
เปล่ียนแปลงดงักลาวเกดิข้ึนในชวงแรกท่ีทําการทดสอบในนํ้าท่ีมีคา pH เปนกรดเทานั้น กุงกุลาดาํ
สามารถปรับตัวไดต้ังแตช่ัวโมงท่ี 3 เปนตนไป ระดับออสโมลาริต้ีและอิอออนตางๆ ท้ังสามชุด
ทดลองไมแตกตางกัน 
   

ผลการเปล่ียนแปลงของคุณภาพน้ําในบอเล้ียงท่ีไมเหมาะสม เปนสาเหตุท่ีสําคัญท่ีทําให
สัตวน้ําเกดิการติดเช้ือรุนแรงมาก การทํางานของระบบภูมิคุมกันในรางกายจะมีการเปล่ียนแปลง
ตามสภาพแวดลอมภายนอก ถึงแมวากุงจะสามารถปรับตัวทนทานตอการเปล่ียนแปลงสภาพแวด 
ลอมไดก็ตาม แตการเจริญเติบโต หรือการดํารงชีวิตท่ีดีท่ีสุดอยูในสภาวะท่ีเหมาะสมมีชวงแคบๆ 
เทานั้น การเปล่ียนแปลงของความเค็มจากความเค็มปกติเปนน้ําจดื หรือในน้ําเค็มสูงทันที ทําใหกุง
มีการปรับสมดุลภายในรางกายมากข้ึน การแลกเปล่ียนของน้ําเพื่อควบคุมระดับออสโมลาริต้ีและอิ
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ออนตางๆ เปนสาเหตุของการตายของกุง เนื่องจากตองใชพลังงานในการควบคุมปริมาณแรธาตุ
และนํ้าในรางกายใหอยูในระดับท่ีคงท่ีประมาณ 600-700 m. Osmole/H2O kg.(บุญรัตน, 2545)  
โดยเฉพาะในน้ําเค็มตํ่ากุงตองใชพลังงานในการควบคุมระดับของเกลือแรตางๆ ในรางกายใหคงท่ี 
ทําใหกุงมีอาการออนแอ และตายเนื่องจากปริมาณออสโมลาริต้ีของกุงผิดปกติ (สุธีวฒัน และคณะ, 
2539) การตอบสนองของกุงคุรุมา (Marsupenaeus japonicus) จากการเปล่ียนแปลงความเค็มตอ
ระดับออสโมลาริต้ี การใชออกซิเจน และการขับแอมโมเนียในรางกาย พบวาท่ีระดับความเค็ม 20-
35 ppt มีความสัมพันธตอระดับของออสโมลาริต้ีในน้ําเลือด 687.7 และ 1033.6 m. Osmol/kg. แต
การใชออกซิเจนจะลดลงเม่ือความเค็มเพิม่ข้ึน เชนเดยีวกับการขับแอมโมเนียออกจากรางกาย 
Setiarto, et al., (2004) กลาววา กุงคุรุมา Marsupenaeus japonicus ระยะวยัรุนระดับออสโมลาริต้ีใน
น้ําเลือดกุงมีสภาพเปน hypo-osmotic สวนในกุงใหญ เปน hyper-osmotic และความเค็มลดลง 5-10 
ppt. ทําใหปริมาณเม็ดเลือดกุงลดลง 30 % ของกุงท่ีเล้ียงในน้ําเค็มปกติ (25 ppt) (Gong, et al. ,2004) 
 

ผลของความเค็มสูง 40 ppt และคา pH 5.5 ในน้ําเล้ียงตอองคประกอบทางเคมีและระบบ
ภูมิคุมกันในนํ้าเลือดกุงกุลาดาํท่ีเล้ียงดวยอาหารผสมเบทาอีนตางกัน พบวา ปริมาณโปรตีนและ
น้ําตาลกลูโคสในนํ้าเลือดกุงกุลาดําลดลงทุกชุดทดลองไมแตกตางกัน เม่ือเปรียบเทียบกับในสภาวะ
ปกติซ่ึงมีคาเฉล่ียระหวาง 1.63- 1.89 มก.% สวนน้ําตาลกลูโคสมีคาลดลงตั้งแตช่ัวโมงแรก และ
ช่ัวโมงท่ี 6 มีคาเฉล่ียตําสุด 30.94-33.84 มก.% สวนการทดสอบในน้ําจืดทันที พบวาปริมาณของ
โปรตีนในน้ําเลือดและนํ้าตาลกลูโคสของกุงกุลาดําลดลงมากกวาในการเปล่ียนแปลงเปนความเค็ม
สูง  กุงท่ีเล้ียงดวยอาหารผสมเบทาอีน 1 และ 2 % เม่ือทดสอบความทนนานในนํ้าจดืทันที การ
ควบคุมระดับโปรตีนในน้ําเลือดไมแตกตางกับในชุดควบคุม แตปริมาณของน้ําตาลกลูโคสพบวา
อาหารที่ผสมเบทาอีนสามารถรักษาระดับของน้ําตาลกลูโคสไดดีกวาชุดควบคุม (p<0.05) และการ
เปล่ียนแปลงของคุณภาพน้ําในรอบวันมากอาจมีผลทําใหกุงเกดิความเครียด และสงผลตอปริมาณ
โปรตีนในน้ําเลือด และหลังการลอกคราบจะมีระบบภูมิคุมกันลดลง สภาวะเครียดในกุง Santos and 
Nary (1987) กลาววาปริมาณของน้ําตาลกลูโคสของปูปากแมน้ํา(estuarine crab) (Chasmagnathsu 
granulate) ลดลงอยางรวดเร็วเม่ือถูกยายจากน้ําทะเลความเค็ม 30 ppt ไปน้ําจืด 

  
คาความเปนกรด-ดาง ยังเปนปจจยัทางส่ิงแวดลอมอีกปจจัยหนึ่งท่ีมีผลทําใหความสามารถ

ในการกําจัดส่ิงแปลกปลอมของกุงกุลาดํา โดยเฉพาะความวองไวของเอนไซมฟนอลออกซิเดส 
และความสามารถในการในการกําจัดเช้ือแบคทีเรียของน้าํเลือดกุง  ซ่ึงผลจากการศึกษาของ กิจการ
และคณะ (2543ข) กลาววา การเปล่ียนแปลงของคา pH ในน้ําจากปกติ เปน 6.0ไมมีผลตอปริมาณ
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ของเม็ดเลือดท้ังหมด การจบักินส่ิงแปลกปลอม และความวองไวของเอนไซมฟนอลออกซิเดสของ
กุงกุลาดํา แต พรเลิศ และคณะ(2541ก) กลาววาการลดคา pH ของน้ําเปน 6.0 มีผลทําใหการจบักนิ
ส่ิงแปลกปลอมของน้ําเลือดลดลง 54% และความวองไวของเอนไซมฟนอลออกซิเดส ในน้ําเลือด
ลดลง 31 % เม่ือเปรียบเทียบกับในสภาพปกติ ท้ังนี้ไมมีผลตอความสามารถในการยับยั้งเช้ือ
แบคทีเรีย  
 
 ผลของเบทาอีนตอระบบภูมิคุมกันในน้ําเลือดกุงกุลาดําจากการเปล่ียนแปลงของคุณภาพน้ํา
จากปกติเปนความเค็มสูง ไมมีผลตอปริมาณของเม็ดเลือดท้ังหมด การจับกินส่ิงแปลกปลอม และ
ความวองไวของเอนไซมฟนอลออกซิเดส ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงลดลงเล็กนอย แตละชุดทดลองไม
แตกตางกัน แสดงใหเห็นวากุงกุลาดําสามารถทนทานในนํ้าเค็ม 40 ppt สามารถปรับตัวไดดี  แตเม่ือ
เปล่ียนแปลงความเปนน้ําจืดทันที มีผลทําใหปริมาณของเม็ดเลือดของกุงลดลงมากกวา 50% ของ
ความเค็มปกติ ซ่ึงจะทําใหการจับกินส่ิงแปลกปลอมและความวองไวของเอนไซมฟนอลออกซิเดส 
ลดลง การควบคุมการทํางานของระบบภมิูคุมกันในกุงท่ีเล้ียงดวยอาหารผสมเบทาอีน 1 และ 2 % 
กับชุดควบคุมพบวาไมแตกตางกัน แสดงใหเห็นวาเม่ือมีการเปล่ียนแปลงความเค็มไมวาความเค็ม
สูงหรือตํ่าการปรับควบคุมสมดูลในรางกายของกุงกับสภาพแวดลอมนั้นๆ เกิดข้ึนตลอดเวลา กุง
กุลาดําท่ีเล้ียงดวยอาหารผลมเบทาอีนเพยีง 1% ก็เพยีงพอตอการควบคุมสมดุลในรางกาย และการ
ทํางานของระบบภูมิคุมกันในรางกาย ผลการเกิดความเครียดของกุงจากการเปล่ียนแปลงของความ
เค็มจากน้ําเค็มปกติเปนน้ําจืดทําใหกุงเกิดความเครียด โดยอาการของกุงท่ีแสดงออกในข้ันตนคือ 
การกระวนกระวาย วายน้ําตลอดเวลา และเร่ิมออนแอ การวายน้ําหรือเคลื่อนท่ีชาลง และนอนจมใน
น้ํา มีการแลกเปล่ียนของเกลือแรตางๆ ท่ีเหงือกตลอดเวลา ทําใหจํานวนของเม็ดเลือดท้ังหมดของ
กุงกุลาดําทุกชุดทดลองลดลง และการสรางเซลลเม็ดเลือดตางๆ เปล่ียนไป ความสามารถในการจับ
กินส่ิงแปลกปลอมและกิจกรรมของเอนไซมฟนอลออกซิเดสลดลงเชนกัน สอดคลองกับ กิจการ 
และคณะ (2543ง) กลาววา ปจจัยของส่ิงแวดลอมภายนอกในการเล้ียงกุง เชน คา pH ออกซิเจนท่ี
ละลายในน้ํา หรืออุณหภูมิไมมีผลตอการทํางานของระบบภูมิคุมกันในนํ้าเลือดกุง แตมีแนวโนม
การเปล่ียนแปลงลดลง โดยฉพาะเม่ือปลอยใหอยูในสภาพท่ีไมเหมาะสมเปนเวลานาน ซ่ึอาจมีผลทํา
ใหกุงตายได  นอกจากนี้ยังมีผลทําใหประสิทธิภาพในการกําจัดส่ิงแปลกปลอมมีความแปรปรวนสูง 
ในกุงแตละตัวการทํางานของเอนไซมฟนอลออกซิเดส หรือการปองกนัตัวเองไมไดเกิดเฉพาะใน
เม็ดเลือดอยางเดียว แตยังพบในซีรัมของกุงดวย (Parrazzolo and Barracco, 1997)  
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การลดของความเค็มของน้ําเปนน้ําจืดทันที มีผลตอระบบภูมิคุมกันของกุงกุลาดํา ทําให
ปริมาณของเม็ดเลือดลดลง ซ่ึงมีผลตอการจับกินส่ิงแปลกปลอม และความวองไวของเอนไซมฟนอ
ลออกซิเดสลดลงเชนกัน สอดคลองกับกผลการศึกษาของ Wong and Chen (2005)  รายงานวา การ
เปล่ียนแปลงของความเค็มจากปกติ 25 ppt. เปน 5, 15, 25 และ 35 ppt. ตอระบบภูมิคุมกันของกุง
ขาววานาไม (L. vannamei)  พบวา ความเค็มของน้ําท่ี 5 และ 15  ppt. ภายใน 12 ช่ัวโมง จํานวนของ
เม็ดเลือดท้ังหมดของกุงลดลง มีผลทําใหความวองไวเอมไซมฟนอลออกซิเดส การจับกินส่ิง
แปลกปลอมในน้ําเลือดลดลง และความตานทานเช้ือ (clearane efficiency) Vibrio alginolyticus 
ลดลง 30-40% เชนเดยีวกับในกุงกามกราม การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ (25 และ 300C)  pH (7.27) 
ความเค็ม (5 และ10 ppt) ในน้ํา ประสิทธิภาพของการจับกินส่ิงแปลกปลอม และความตานทานเช้ือ 
Lactococus garvieae ของกุงกามกรามดีท่ีสุด สวนปริมาณแอมโมเนียในน้ํา 0.55 มก./ล. ทําให
ประสิทธิภาพของระบบภูมิคุมกันลดลง (Chen, et al., 2003)โดยท่ัวไปแลวระบบภมิูคุมกันในกุง
กุลาดําสามารถกําจัดแบคทีเรียใหออกจากระบบการหมุนเวยีนเม็ดเลือด โดยมีกลไกของระบบตางๆ 
คือ ฟาโกไซโตซีส เอ็นแคปซูเลช่ัน หรือระบบโปรฟนอลออกซิเดส เขามาทําหนาท่ีในการกําจดัเช้ือ
โรคในรางกาย (Smith and Ratetiffe, 1980) ซ่ึงกลไกการทํางานตางๆ จะมีเม็ดเลือดหลายชนิดทํา
หนาท่ีรวมกัน ในการทดลองการเปล่ียนแปลงคุณภาพน้ําเพื่อใหกุงอยูในสภาวะเครียด เนื่องจาก
ความเค็มน้ําท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงจนเปนน้ําจดื สภาวะคา pH ลดลงจนเปนกรด จะสงผลทําใหการ
ทํางานของระบบภูมิคุมกันโรคในน้ําเลือดกุงลดลง แตถากุงสามารถปรับตัวได การทํางานของ
ระบบภูมิคุมกนัจะสามารถทํางานเปนปกตไิดเชนกัน  
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สรุปและขอเสนอแนะ 
 

 สรุป 

 
 การศึกษาผลของการเสริมสารเบทาอีน 1 และ 2% ในอาหารกุงกุลาดําตอการเจริญเติบโต  
สมดุลออสโมซีส องคประกอบของเลือดกุง และระบบภมิูคุมกันในน้ําเลือดกุงกุลาดํา สรุปไดดังนี้  
 

1) การเสริมสารเบทาอีนในอาหาร 1% ทําใหกุงกุลาดํามีการเจริญเติบโตโดยน้ําหนัก 
น้ําหนกัท่ีเพิ่มข้ึน  น้ําหนกัเฉล่ียท่ีเพิ่มตอวนั และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะแตกตางกับกุงกุลาดํา
ท่ีเล้ียงดวยอาหารท่ีไมเสริมสารเบทาอีน (p<0.05) สวนประสิทธิภาพการใชอาหาร ประสิทธิภาพ
การใชโปรตีน และอัตราการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อของกุงกุลาดําไมตางกัน 
 

2) ผลการเสริมสารเบทาอีนในอาหารระดับตางๆ ตอสมดุลออสโมซิส และอิออนตางๆ ใน
น้ําเลือดของกุงกุลาดํา  ตอการควบคุมระดับออสโมลาริต้ีและอิออนตางๆ ในน้ําเลือดไมตางกนั
(p>0.05)  กุงกลุาดําท่ีเล้ียงดวยอาหารผสมเบทาอีน 1% การรักษาสมดุลออสโมซีสและอิออนตางๆ 
ในน้ําเลือดสูงกวากุงกุลาดําท่ีเล้ียงดวยอาหารท่ีไมเสริมเบทาอีนหรือเสริมเบทาอีน 2 %  
 

3) การเสริมสารเบทาอีนในอาหารกุงกุลาดํา ตอองคประกอบทางเคมีในน้ําเลือด ไดแก 
ปริมาณโปรตีน และปริมาณน้ําตาลในน้ําเลือดไมตางกัน (p>0.05) แตมีผลตอระบบภูมิคุมกันในน้ํา
เลือดกุงกุลาดํา เพราะอาหารท่ีผสมเบทาอีน 1- 2% ในอาหารมีผลทําใหระบบการทํางานของระบบ
ภูมิคุมกันของกุงกุลาดําไดดกีวาเล้ียงดวยอาหารไมเสริมสารเบทาอีน โดยเฉพาะการจบักินส่ิง
แปลกปลอม  และกิจกรรมของเอนไซมฟนอลออกซิเดส (p<0.05)  
 

4) ผลความทนทานของกุงกุลาดําตอการเปล่ียนแปลงสภาวะแวดลอมการเล้ียง หลังจาก
เล้ียงกุงกุลาดําดวยอาหารเสริมเบทาอีนระดับตางๆ กัน โดยเปล่ียนแปลงคุณภาพน้ําจากปกติใหมี
ความเค็มสูง (40 ppt) และคาความเปนกรด-ดาง (5.50) ไมมีผลทําใหกุงเกิดอัตราการตายสะสม
เพิ่มข้ึน เนื่องจากกุงกุลาดําทุกชุดทดลองสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมไดดี จึงมีอัตรา
รอดสูง แตการเปล่ียนแปลงความเค็มจากปกติเปนน้ําจดื (0 ppt) ทันที ทําใหกุงกุลาดาํมีการตาย
สะสม 100 % ภายใน 12 ช่ัวโมง แตไมแตกตางกัน (p>0.05)  
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5) การเปล่ียนแปลงคุณภาพน้ําในการเล้ียงจากปกติใหมีความเค็มสูง (40 ppt) คาความเปน

กรด-ดาง 5.5 ไมมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของกุงกุลาดําท่ีเล้ียงดวยอาหารผสมเบทาอีนระดับ
ตางๆ กัน ตอสมดุลของระดับออสโมลาริต้ี องคประกอบของเลือด และระบบภูมิคุมกันในน้ําเลือด
กุง ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัในสภาพปกติ แตกุงกุลาดําสามารถปรับตัวในสภาวะแวดลอมท่ี
เปล่ียนแปลงลดลงไดหลังจากระยะเวลาผานไป 6- 12 ช่ัวโมงโดยไมมีผลตออัตราการตายสะสม 
การควบคุมสมดุลของออสโมซิส และแลกเปล่ียนอิออนตางๆ ในน้ําเลือด ตลอดจนองคประกอบ
ทางเคมีและระบบภูมิคุมกันในนํ้าเลือดกุงกุลาดํา  

 

ขอเสนอแนะ 

 
เนื่องจากการศึกษาทดลองในคร้ังนี้ยังไมเห็นผลที่แนนอน การนําสารเบทาอีนมาใชใน

อาหารสัตวน้ํามีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
 
1. การเสริมสารเบทาอีนในอาหารสัตวน้ํา ควรใชในปริมาณท่ีเหมาะสม เพียง 1 % ในสูตร

อาหาร ก็เพยีงพอตอความตองการของสัตวน้ํา 
 

2.  ควรเสริมเบทาอีนในอาหารเฉพาะชวงท่ีมีการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมในบอ 
คุณภาพน้ําลดลง เทานั้น เพือ่ลดความเครียดจากการปรับสมดุลในรางกายของกุงในขณะน้ัน  
 

3. ควรทําการทดสอบความตานทานเช้ือโรค (disease resistance) ของกุงกุลาดําหลังเล้ียง
ดวยอาหารผสมเบทาอีน เพื่อศึกษาแนวทางในการปองกนัโรคระบาดจากเช้ือแบคทีเรีย หรือไวรัสท่ี
กอใหเกิดความเสียหายกับการเพาะเล้ียงกุง 
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วิธีการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีและระบบภุมิคุมกันกุง 
 
1. การวิเคราะหคาออสโมลาริต้ี (osmolarity)ในน้ําเลือดกุง  
   
 เก็บตัวอยางเลือดกุงแตละตัวไปวิเคราะหคาออสโมลาริต้ีในเลือดกุง โดยดดูเลือดกุงบริเวณ 
ventral sinus 100 ไมโครลิตร ไปวิเคราะหทันที เพื่อหาคาออสโมลาริต้ีดวยเคร่ือง Osmometer (the 
advanced osmometer :3D3)  
 
2.วิธีวิเคราะหคาอิเลคโตรไลท (serum electrolyte) คือ Na+ Cl- และ K+   

  

เก็บตัวอยางเลือดกุงแตละตัวโดยดูดเลือดมา 200 ไมโครลิตร นําไปวัดดวยเคร่ืองวิเคราะห 
Eletrolyte analyzer (Ciba corning : 644) เพื่อหาคา Na+ Cl- และ K+   
 
3.ปริมาณโปรตีนในน้ําเลือด (protein in haemolymph) ตามวิธี Lowry et al.(1951) 
  

การเตรียมสารละลาย 
Reagent A : 2% (W/V) NaCO3 ละลายใน 0.1 M NaOH 
Reagent B : 0.5% CuSO4 ละลายใน 1% Patassium tatrate 
Reagent C : 50 มล. A + 1  มล.B  
Reagent D : Folin 1 + น้ํากล่ัน 2 สวน 

*Reag A และ B เก็บในตูเย็นไมเกิน 1 เดือน Reag C และD เตรียมแลวใชทันที แชเยน็ตลอดเวลา 
*Blank:  suspendion buffer (caco) 0.3 มล.+ น้ํากล่ัน 1.8 มล. เขยาดวย voltex แลวนาํมา 0.5 มล. + 
reagent C 5 มล. + reagent D 0.5 มล. ผสมใหเขากนั 
 
 การวิเคราะหปริมาณโปรตีนในน้ําเลือดกุงกุลาดํา 

1) หมุนเหวีย่งแยกซีร่ัมท่ีความเร็ว 6,500 rpm เปนเวลา 2 นาที ท่ีอุณหภูมิ 4 oC นําเฉพาะ
ซีรัมมาวิเคราะหปริมาณโปรตีนโดยเจือจางซีร่ัมกุงแตละตัว 10 เทาดวยน้ํากล่ัน (0.1 มล.ซีร่ัม + 0.9 
มล. น้ํากล่ัน) เขยาใหเขากัน  
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2) ดูดซีร่ัมกุงท่ีเจือจางแลวมา 0.1 มล. จากนั้นเติม 1 มล. สารละลาย alkaline copper 
solution : reagent C เขยาใหเขากันดีท้ิงไว 10 นาที 
 

3) เติมสารประกอบ folin reagent : reagent D 0.1 มล. เขยาใหเขากันดวยเคร่ือง ท้ิงไว 10 
นาที เพื่อให Sodium carbonate รวมกนักับโปรตีนท้ิงไว แลวเติม สารประกอบโฟลีนอีก reagent D 
0.1 มล. (จะทําใหโปรตีนแตละตัวท่ีมี ไอออนอยูเกดิสีข้ึน หลังจากเติม reagent C. ไป กลุมของ 
copper ท่ีแยกตัวออกมาจะเขาแทนท่ี copper ท่ีมีอยูในโปรตีนเดิม ทําใหสามารถวัดความเขมขนของ 
enzyme ท่ีไดจากการไปสัมพนัธกับปริมาณโปรตีนท้ังหมด ท้ิงไว 10  นาทีท่ีอุณหภูมิหอง 280C 
 

4) นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 600 นาโนเมตรเทียบกบัสารละลาย
มาตรฐานของ albumine 
 
 สารละลายมาตรฐาน BSA ละลาย bovine serum albumine 1.0 มก. ในน้ํากล่ัน Deionized 
10 มล. แลวเจือจางสารละลายขางตนดวยน้ํากล่ัน DI ในหลอดทดลองใหมีความเขมขน 10-100 
ไมโครลิตร /มล. ควรทําStandard ทุกคร้ังท่ีวัด เนื่องจากสารเคมีตองเตรียมใหมทุกคร้ัง 
 
4. การวิเคราะหปริมาณนํ้าตาลกลูโคสในเลือด (blood glucose) (Wedemcyer, et al., 1977) 
 
 การเตรียมสารละลาย 

- สารละลาย TCA (trichloro acetic acid) 3% ละลายในนํ้ากล่ัน 100 ml เก็บในอุณหภมิูหอง  
- Color reagent  ละลาย thio urea 1.5 กรัม ใน glacial acetic acid  940 มล. เติม O-tuluidine 

60 มล. ผสมใหเขากัน เก็บท่ีอุณหภูมิหอง 
- Boric acid 0.2% ละลาย Boric acid 0.2 กรัม ในน้ํากล่ัน 100 มล. 
- สารละลายมาตรฐาน Glucose (100 mg/100 มล.)  ละลาย glucose 0.1 กรัม ในสารละลาย 

boric acid 0.2% 100 มล.l เกบ็ในขวดสีชาท่ีอุณหภูมิหอง 
 
วิธีวิเคราะห boold glucose 
1) ใชกระบอกฉีดยาขนาด 1 มม. ดูดเลือดกุงโดยไมใสสารปองกันการแข็งตัว ใหไดปริมาณ 

0.2 มล. ถายใสหลอดพลาสติกและทําการวิเคราะหทันที โดยเติมน้ําเลือด 0.1 มล. ในหลอด
พลาสติกท่ีมีสารละลาย TCA 3% 1 มล.  
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2) ผสมใหเขากันทันที นําไปหมุนเหวีย่งท่ีความเร็วรอบ 6,500 rpm ท่ีอุณหภูมิ 4oC นาน 2 

นาที แยกสวนใส 0.5 มล. เติมในหลอดทดลองขนาด 10 มล. ท่ีมี color reagent 4.5 มล. ผสมใหเขา
กันนําไปแชน้าํเดือด 8 นาที ต้ังท้ิงไวใหเยน็ 
 

3) วัดคาการดดูกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 630 นาโนเมตร เทียบกับสารละลาย Trichloro 
acetic acid (TCA) 3% 0.5 มล. แทนสารละลายตัวอยาง (blank) แลวนําปริมาณกลูโคสในเลือด
เปรียบเทียบกบักราฟมาตรฐานกลูโคส 
 

การเตรียมสารละลายสําหรับวิเคราะหระบบภูมิคุมกัน 
 

อุปกรณสําหรับเตรียมสารละลาย เคร่ืองแกว ขวดเก็บสารเคมี และนํ้ากล่ันสําหรับเตรียม
สารจะตองนึ่งฆาเช้ือ (Autoclave) 20 นาที ท้ิงใหเย็นท่ีอุณหภูมิหองกอนนํามาใช 
 

วิธีการเตรียมสารละลาย  
1. M-199  ละลาย M-199 1 ซอง น้ํากล่ันท่ีฆาเช้ือปรับปริมาตร 500 ml แลวกรองดวยกระดาษ

กรอง 0.2 m (เก็บในตูเย็น ได 1 เดือน ถาตกตะกอนเตรียมใหม) 
2. Salt mixture ประกอบดวย  

 - KCl   0.4 กรัม 
 - MgCl.6H2O  3.3 กรัม 
 - MgSO4. 7H2O  3.0 กรัม 
 - NaH2PO4.2H2O 0.05 กรัม 
 - ละลายในนํ้ากล่ันท่ีฆาเช้ือแลวปรับปริมาตร 100 มล. เกบ็ในตูเย็น 

3. NaCl ละลาย NaCl 11 กรัม ในน้ํากล่ัน ปรับปริมาตร 100 มล. 
4. CaCl2. 2H2O ละลาย CaCl2. 2H2O 0.9 กรัม ในน้ํากล่ัน100 มล. 
5. L-glutamine ละลาย L-glutamine ในน้ํากล่ัน 1 มล. ผสมใหเขากันสารนีเ้ตรียมใชทันที 
6. Hepes 0.238 กรัม เตรียมใชทันที 
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 การเตรียมสารละลาย K-199 จํานวน 100 ml ท่ี  pH 7.3-7.6 
- สารละลาย M-199 solution   50 มล. 
- สารละลาย Salt mixture  10 มล. 
- สารละลาย NaCl   10 มล. 
- สารละลาย CaCl2. 2H2O  10 มล. 
- สารละลาย L-glutamine  1 มล. 
- Hepes    0.238 กรัม  
- น้ํากล่ัน De-ionzed water ผานการฆาเช้ือแลว 

 (สารละลายนี้เตรียมแลวเก็บในตูเย็น ใชทันที เตรียมใหมทุกคร้ัง) 
 
 การเตรียมสารละลายปองกันการแข็งตัวของเลือดกุง  
 เตรียมจาก สารละลาย K-199  100 มล. ผสม L-cysteine 5% (5 กรัม) หรือ Sodium citrate 
dihydrogen (C6H5Na3.2H2O) 10% (1กรัม) 
 
5. วิธีนับจํานวนเม็ดเลือดกุงกุลาดํา 
 
 1) ใชกระบอกฉีดยาขนาด 1 มล. เข็มเบอร 24 ดูด anticoagulant  สําหรับละลายเซลลเม็ด
เลือด อัตราสวน 1:1   
 2) ดูดเลือดกุงจาก บริเวณ ventral sinus ผสมเลือดกับสารละลายใหเขากนั  
 3) หยดสารละลายนํ้าเลือดกุงบนสไลดนับเม็ดเลือดฮีมาไซโตมิเตอร (hemacyto meter) นับ
จํานวนภายใตกลองจุลทรรศน แลว คํานวณปริมาณเม็ดเลือดท่ีนับไดเปนปริมาณ เซลลตอมิลลิลิตร 
จากสูตร  
  ปริมาตรของฮีมาไซโตมิเตอร =  กวาง x ยาว  สูง   
      = 1 มม. x 1 มม. x 0.25 มม. 
      = 0.1 ลบ.มม3 

  จํานวนเเซลลเม็ดเลือด / ลบ.มม3    = เซลลเม็ดเลือดท่ีนับได x 104 x คา dilution 
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6. การวิเคราะหความวองไวของเอนไซมฟนอลออกซิเดส (phenoloxidase activity)  
 
การเตรียมสารละลาย Shrimp saline 1000 มล. 

 - NaCl   28.4 กรัม 
 - MgCl.6H2O  10 กรัม 
 - MgSO4. 7H2O  2.0 กรัม 
 - CaCl2. 2H2O  2.25 กรัม 
 - KCl   0.7 กรัม 
 - Glucose  1.0 กรัม 
 - Hepes   2.38 กรัม 
 ผสมสารละลายในน้ํากล้ัน ปรับปริมาตร 1 ลิตร กรองดวยกระดาษกรอง 0.22 m เก็บใน
ขวดสีชาในตูเย็น 
 

การเตรียมสารละลาย Cacodylate buffer pH 7.4 
1)  Stock solution  
- สารละลาย Sodium cacodylate 0.2 M เตรียมจาก Na(CH3)2.3H2O 42.8 กรัม ในน้ํากล่ัน 1 

ลิตร เตรียมใหมทุกคร้ัง เก็บในตูเยน็ 4 oC (ใสถุงมือทุกคร้ังท่ีเตรียม และทําใน hood เพราะเปนสาร
กอมะเร็ง) 

- สารละลาย HCl 0.2 M เตรียมจาก HCl cone. 73 มล./ลิตร เก็บในขวดแกวฝาเกลียว  
2) Working buffer solution (0.1 M cacodylate buffer)   
- ใชสารละลาย 0.2 M (Na(CH3)2.3H2O) ปริมาตร 50 มล. ผสม HCl 0.2 M ปริมาตร 2.7 มล.

เติมน้ํากล่ัน 47.3 มล. ปรับ pH 7.4 ดวย HCl 0.2 M ทีละนอย สารละลายท่ีเตรียมแลวเกบ็ในตูเย็น
ตลอดเวลา 
 

การเตรียม Heat-Killed Yeast 
1) ละลาย baker’s yeast ใน 0.9% NaCl Solution แลวนาํไปตมเปนเวลา 1 ช่ัวโมง ระหวาง

ตมคนตลอดเพื่อไมให yeast ไหม (อาจใชวิธี autoclave 1 ช่ังโมงก็ได) ท้ิงใหเย็นตกตะกอน เทน้าํ
สวนบนท้ิง 
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2) น้ําสารละลาย yeast ท่ีตมสุกแลวไปลางดวย shrimp saline 5 ml ปนความเร็วรอบ 3,000 
rpm 10 นาที  เทสารละลายสวนบนท้ิง ทําการลางท้ังส้ิน 5 คร้ัง  

3) ละลาย yeast ท่ีลางแลวดวย shrimp saline อัตราสวน 1:1 แลวนําไปนับจํานวนเซลลยีสต 
ดวย hymacyto meter ใหมีจาํนวนเซลลยีสต ประมาณ 5 x 108 เซลล/มล. เก็บในตูเยน็ 
 

การเก็บตัวอยางเลือดและเตรียม Hemocyte Lysate (HLS)  
1) เก็บตัวอยางเลือดจากโคนขาเดินคูท่ี 3 ประมาณ 0.5 มล. ใหแชในถังน้ําแข็งตลอดทุกข้ันตอน

การวิเคราะห 
2) ผสมกับ K-199 (modified M-199) pH 7.4 มีสารละลายแอลซิสเตอีน 5% (5% L-cysteine) 

เปนสารปองกนเลือดแข็งตัว (anticoagulant) จนไดปริมาตรครบ 1 มล.  
3) ทําการหมุนเหวี่ยงท่ีความเร็ว 6,500 rpm  เปนเวลา 2 นาที ท่ีอุณหภูมิ 40C เพื่อแยกเซลลเม็ด

เลือดกุงกุลาดํา ดูดสวนใสท้ิงไปและนําเฉพาะสวนของเม็ดเลือดท่ีรวบรวมไดจากกุงแตละตัว  
4) นําตะกอนท่ีไดมาลางใน K-199 และละลายในสารละลาย cacodylate buffer pH 7.4  
5) ทําใหเซลลแตกโดยใชคล่ืนความถ่ีสูง (sonicator) ท่ีแอมพลิจูด 30 เปนเวลา 5 วินาที  
6) นําสารละลายท่ีไดมาหมุนเหวีย่งใหตกตะกอนท่ี 10,000  rpm เปนเวลา 10 วินาที ท่ี 40C  
7) แยกเฉพาะสารละลายสวนใสซ่ึงเปน hemocyte lysate  (HLS) เก็บไวใชในข้ันตอไป 

  
การวิเคราะหความวองไวของเอนไซมฟนอลออกซิเดส (prophenoloxidase activity) วิเคราะห

ตามวิธีดัดแปลงจาก Smith and Soderhall (1983); Soderhall et al., 1988) โดยใช L-DOPA (L-
dihydroxyphelylalanine) เปนสารต้ังตน (substrate) ของปฏิกิริยา โดยมีวิธีการดังนี ้

1) นํา HLS ปริมาตร 200 ไมโครลิตร ผสมกับสารละลายทริปซิน (0.1%trypsine ใน 
cacodylate buffer) ปริมาตร 200 ไมโคลิตร ต้ังท้ิงท่ีอุณหภูมิหองใหเกิดปฏิกิริยาเปนเวลา 2 นาที  

2) หลังจากนัน้เติมสารละลาย L-dihydroxyphenylalanine (L-DOPA, 4 มก./มล.) 200 ไมโค
ลิตร  

3) ปลอยท้ิงไวท่ีอุณหภูมิหอง (28oC) แลวนาํมาวัดคาดดูกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 490 นาโน
เมตร ทุกๆชวง 2 นาทีเปรียบเทียบกับสารละลายควบคุม  

4) สารละลายควบคุมใชทรีปซิน ผสมกับ L-DOPA และ Cacodylate buffer แทน HLS  
5) วัดคา OD จนปฏิกิริยาเกิดอยางสมบูรณ  
6) วิเคราะหปริมาณโปรตีนใน HLS โดยวิธี Lowry et al., (1951)   
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7) นําคาท่ีไดมาคํานวณหนวย/นาที (unit) ของเอนไซมฟนอลออกซิเดสที่สามารถเปล่ียน L-
DOPA ไปเปนโดปามิน (dopamine) ดวยการดูดกลืนแสง 0.001/นาที/มก. ของโปรตีนในสารละลาย 
โดยกําหนดคาดังนี ้
  1 หนวยของฟนอลออกซิเดส Δ = OD490 / นาที / มก.โปรตีน 
 
7. วิธีวิเคราะห Phagocytic activity 
 

 เทคนิคการวิเคราะหใหแชในถังน้ําแข็งตลอดทุกข้ันตอนการวิเคราะห 
1) เก็บเลือดกุงจาก ventral sinus  ปริมาณ 1 มล. ในหลอดฉีดยาขนาด 2.5 มล. ท่ีมีสาร

ปองกันการแข็งตัวของเลือด 1.5 มล. 
2) เก็บสารละลายเลือดในขอ 1 ลงในหลอดท่ีมีสารปองกันการแข็งตัวของเลือดอยู 2.5 มล. 

(อัตราสวนเลือดกุง : anticoagulant = 1:4) ผสมใหเขากนั 
3) นําไปปนท่ีความเร็วรอบ 1,000 rpm เปนเวลา 10 นาที โดยควบคุมอุณหภูมิท่ี 5oC นํา

สวนใสดานบนท้ิงไปโดยใช dropper ดูดออกคอยๆ ดูด อยาใหตะกอนเม็ดเลือดฟุงข้ึนมา  
4) เติม shrimp saline 2-3 มล. โดยใช ไมโครปเปต และคอยๆ ใชไมโครปเปตดูดข้ึนลง

เพื่อใหสารละลายเขากัน 
5) นําไปปนท่ีความเร็วรอบ 1,000 rpm เปนเวลา 10 นาที โดยควบคุมอุณหภูมิท่ี 5oC เพื่อ

ลางตะกอนโดยทําเชนนี้ 2 คร้ัง 
6) ละลายตะกอนใน shrimp saline 1 มล. และคอยๆ ใช ไมโครปเปตดูดข้ึนลง เพื่อให

สารละลายเขากัน  
7) นําสารละลายท่ีไดผสมกับ trypan blue ในอัตราสวน 1:1 โดยใช trypan blue 50 ul และ 

สารละลายเม็ดเลือด 50 ul  ดดูใส hemocytometer  นับจํานวน แลวนํามาคํานวณใหไดเซลล
ประมาณ 1 x 106 cell/ml. 

8) นําสารละลายเซลลจํานวน 200 ul เล้ียงบน cover slip โดย spread ใหท่ัว ท้ิงไว 20 นาที 
ลางดวย shrimp saline 3 คร้ัง คร้ังละ 5 นาที 

9) หยดสารละลาย heat-killed yeast /2 มล. (5 x 108 cell/ml.) เล้ียงเซลลเปนเวลา 2 ช่ัวโมง  
10) ลางดวย shrimp saline 5 คร้ัง หยดน้ํายา fixative 1 ml ต้ังท้ิงไว 10 นาที แลวลาง

ดวยน้ํากล่ัน 3 คร้ัง ท้ิงใหแหง 20-60 นาที 
11) ผสม Giemsa stain 15 นาที ต้ังท้ิงไว 5  นาที ลางดวยน้ํากล่ัน ต้ังท้ิงไวใหแหง

ขามคืน ยอมสีดวย eulitt หรือน้ํายาอ่ืน 
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12) นําไปสองดวยกลองจุลทรรศนเพื่อนับจํานวนเซลลเม็ดเลือด นับจํานวนเซลลเม็ด
เลือดโดยสุมนบัจํานวนในแตละตัว 3 cover slip  ประมาณ 300 เซลล เพื่อหาคาเฉล่ีย 

 
การคํานวณ Phagocytic  
           % Phagocytosis         = เซลลท้ังหมดท่ีกินเซลล ยสีต(B)  x  100  
          จํานวนเซลลเม็ดเลือดท้ังหมด(A)   
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ประวัติการศึกษา และการทํางาน 

 
ช่ือ –นามสกุล นายสุทิน สมบูรณ 
วัน เดือน ป ท่ีเกิด 31 ธันวาคม 2513 
สถานท่ีเกิด  อุดรธานี 
ประวัติการศึกษา ป 2537 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสงเสริม

และส่ือสารการเกษตร วิทยาลัยครูนครราชสีมา 
ป 2546 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการ
เพาะเล้ียงสัตวน้ํา มหาวิทยาลัยบูรพา  

ตําแหนงหนาท่ีการงานปจจบัุน นักวิชาการประมง  
สถานท่ีทํางานปจจุบัน ศูนยพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตวน้ํา ฝายสนับสนุน

วิชาการ คณะประมง มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
ผลงานดีเดนและรางวัลทางวิชาการ  - 
ทุนการศึกษาท่ีไดรับ - 

 


